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Abstract

Ellenberg indicator values (EIVs) represent valuable expert information on ecological behaviour of vascu-
lar plant species in the western and central parts of Europe. The mean of EIVs for species in vegetation rele-
vés and floristic inventories are considered to be a good proxy of habitat characteristics and a relevant
surrogate for environmental factors, especially when the latter are not available. However, as mean EIVs
are derived from data on species composition, caution must be exercised when using them in analyses with
other variables derived from the same data set. Such analyses include e.g. correlation of mean EIVs with or-
dination axes in unconstrained ordination, analysis of variance of mean EIVs between vegetation types, and
correlation of mean EIVs and species richness. As a consequence, such analyses tend to return biased and
more optimistic results, especially if their significance was verified using traditional tests, and their inter-
pretation may therefore be inappropriate. In this study, examples using real vegetation data are given and a
possible remedy is proposed. Due to the biased results, mean EIVs are not recommended to use in the abo-
ve-mentioned analyses unless appropriate modified permutation tests are applied.
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Úvod

Ellenbergovy indikaèní hodnoty (EIH, Ellenberg et al. 1992) pøedstavují soubor hodnot pro
druhy cévnatých rostlin, které vypovídají o pozici jejich realizovaného �ivotního optima po-
dél základních ekologických gradientù jako je svìtlo, teplota, kontinentalita, vlhkost, �iviny,
pùdní reakce a také salinita. Koncept indikaèních hodnot vychází z bì�né terénní zkušenosti,
�e øada druhù je svým výskytem vázána na stanovištì, která svými vlastnostmi vyhovují je-
jich ekologickým nárokùm. Pokud tedy známe ekologické nároky jednotlivých druhù, jsme
z nich do urèité míry schopni odvodit ekologické vlastnosti stanoviš�, na kterých tyto druhy
rostou. Heinz Ellenberg (1913–1997), nìmecký vegetaèní ekolog, nebyl první, který se úva-
hami o indikaèních hodnotách rostlinných druhù zabýval. Zmínky o indikaèním potenciálu
rùzných druhù rostlin se objevují u� na zaèátku 20. století (napø. Cajander 1926), a
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v padesátých letech o nich uva�oval v souvislosti s vývojem pøímé ordinaèní analýzy i Ro-
bert Whittaker (1920–1980), americký vegetaèní ekolog (Whittaker 1956). Pro èeskou ve-
getaèní vìdu je však stì�ejní právì práce H. Ellenberga, který propracoval systém
indikaèních hodnot pro rostlinné druhy, které se vyskytují v Nìmecku a pøilehlých státech
(Ellenberg 1974, Ellenberg et al. 1992). Indikaèní hodnoty druhù jsou na ordinální škále od
jedné do devíti, s výjimkou vlhkosti, která má stupòù dvanáct (poslední tøi stupnì jsou pro
druhy do rùzné míry ponoøené ve vodì). Nejedná se pøitom o pøesná mìøení, ale o odhady,
které jsou, ale spíše výjimeènì, upøesnìny výsledky kultivaèních experimentù a mìøení v te-
rénu. Ka�dá hodnota má svoje slovní vyjádøení, které napøíklad u EIH pro teplotu odrá�í roz-
šíøení druhù ve vztahu k nadmoøské výšce a zemìpisné šíøce a vypadá takto: 1 – rostlina
indikující nízké teploty, rostoucí pouze v horách, v alpínském nebo niválním stupni nebo
v boreálnì-arktických oblastech; 3 – indikátor chladného podnebí, vìtšinou subalpínského
stupnì; 5 – indikátor pomìrnì teplého podnebí, vyskytující se od ní�in do hor, pøedevším ale
v submontánním stupni; 7 – indikátor teplého podnebí v ní�inách a kolinním stupni; 9 – indi-
kátor extrémnì teplého podnebí, z Mediteránu zasahuje jen do nejteplejších oblastí horního
Porýní; stupnì 2, 4, 6 a 8 pak pøedstavují prosté mezistupnì mezi výše uvedenými (pùvodní
hodnoty jsou odvozeny pro Nìmecko, proto to Porýní u stupnì 9). Podobnì kontinentalita
vyjadøuje rozšíøení druhù na gradientu od pobøe�í Atlantiku po vnitrozemí Eurasie. Zbývají-
cí faktory nevyjadøují geografické rozšíøení druhù, ale jejich výskyt na stanovišti urèitých
vlastností. Nároky jednotlivých druhù na svìtlo odrá�ejí stupeò zastínìní stromovým pat-
rem, které druhy tolerují (a který se v pøípadì druhù døevin vztahuje k chování jejich seme-
náèkù), vlhkost odrá�í zamokøenost stanovištì, �iviny a pùdní reakce zase charakter pùdy a
pùdotvorného substrátu. Pokud druh nemá pro nìkterý z gradientù definovánu �ádnou hod-
notu, je to vìtšinou proto, �e se ve vztahu k danému gradientu chová nevyhranìnì a není
snadné urèit jeho optimum (pøípadnì chybí dostatek informací).

Pou�ívání Ellenbergových indikaèních hodnot se u nás (a prakticky v celé Evropì) sta-
lo rutinní zále�itostí a neobejde se bez nich témìø �ádná popisná vegetaèní práce. Rùzné
aspekty jejich pou�ívání byly v minulosti èasto kritizovány i obhajovány, napøíklad jestli
jsou pou�itelné i mimo støední Evropu, které mìøitelné promìnné prostøedí vlastnì nahra-
zují nebo jestli poèítat prùmìr EIH vá�ený abundancí druhù nebo prùmìr nevá�ený (pro
souhrn této problematiky viz Diekmann 2003). V rámci Evropy existují i další soubory in-
dikaèních hodnot, které jsou kalibrovány pro pou�ití v jiných územích. Pro Èeskou repub-
liku jsou zajímavou alternativou napøíklad Borhidiho indikaèní hodnoty publikované pro
Maïarsko (Borhidi 1995), proto�e zahrnují øadu moravských druhù, které se v Nìmecku
nevyskytují a v souboru Ellenbergových indikaèních hodnot proto chybìjí. Výpoètem
prùmìrných EIH pro druhy pøítomné ve fytocenologickém zápisu (nebo floristickém sou-
pisu) je mo�né získat odhad vlastností stanovištì (respektive lokality), na kterém byl zápis
(soupis) poøízen. Pokud nejsou souèasnì se sbìrem vegetaèních dat mìøeny nebo odhado-
vány hodnoty promìnných prostøedí, pøedstavují prùmìrné EIH jejich potenciální náhradu
(napø. Schaffers & Sýkora 2000), a proto�e ve vìtšinì popisných vegetaèních studií jde o
vztah mezi vegetací a faktory prostøedí, jedná se o náhradu více ne� potøebnou. Stále
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èastìji jsou ale prùmìrné EIH pou�ívány také pro slo�itìjší a sofistikovanìjší analýzy ve-
getaèních dat, ve kterých u� nejde o jednoduchý popis ekologických podmínek stanovištì.
Jejich souèástí bývají statistické testy, které analyzují vztah mezi prùmìrnými EIH a další-
mi promìnnými odvozenými z vegetaèních dat. Problém, který je v tìchto analýzách
ukryt, bude detailnì rozebrán v následujících øádcích.

Prùmìrné Ellenbergovy indikaèní hodnoty a problém argumentace kruhem

Nejèastìjší kritika prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot nará�í na fakt, �e je-
jich pou�ití do urèité míry pøipomíná argumentaci kruhem. V širším smyslu jde o to, �e
vlastní publikované indikaèní hodnoty jsou odvozeny z chování rostlin odpozorovaného
v pøírodì, konkrétnì jejich výskytu na stanovištích, které mají urèité ekologické paramet-
ry. Z vlastností tìchto stanoviš� tedy byly odvozeny vlastnosti druhù, ze kterých my opìt
odvozujeme vlastnosti stanovištì, v tomto pøípadì námi studovaného. Na kritiku tohoto
postupu se dá ale namítnout, �e vlastní indikaèní hodnoty byly odhadovány v jiném kon-
textu (geografickém, krajinném, nakonec snad i v jiném mìøítku) ne� jaký má námi studo-
vaná vegetace, a problém kruhové argumentace v tomto smyslu je tak spíše jen teoretickou
zále�itostí. V u�ším smyslu se argumentace kruhem týká situace, kdy vlastním datový sou-
bor fytocenologických zápisù z rùzných stanoviš� a pro jednotlivé zápisy vypoètu jejich
prùmìrné EIH. Pokud takto vypoètené hodnoty pou�iji nìjakým zpùsobem k interpretaci
tìch samých vegetaèních dat, ze kterých jsem je vypoèetl, argumentace kruhem pøestává
být teoretickým problémem. Díky aritmetickému zpùsobu, jakým jsou prùmìrné EIH po-
èítány, obsahují toti� tyto hodnoty více informace, ne� bychom èekali.

Prùmìrné Ellenbergovy indikaèní hodnoty a podobnost mezi vegetaèními snímky

Pokud dva vegetaèní zápisy zahrnují úplnì stejné druhy, jejich vypoètená prùmìrná EIH
musí být pøesnì stejná (pokud pou�íváme prùmìr vá�ený pokryvnostmi jednotlivých dru-
hù, platí to v okam�iku, kdy mají jednotlivé druhy i stejnou pokryvnost). Pokud se dva zá-
pisy liší jedním nebo nìkolika málo druhy, na rozdílu v jejich prùmìrných EIH se to pøíliš
neprojeví – prùmìrná hodnota spoèítaná napø. z 15 hodnot (druhù) se pøi zmìnì jedné nebo
nìkolika málo hodnot pøíliš nezmìní. Pøitom se sice dá pøedpokládat, �e stanovištì, na kte-
rých byly poøízeny dva identické vegetaèní zápisy, se nebudou výraznì lišit podmínkami
prostøedí, je ale nepravdìpodobné, �e by vlastnosti tìchto stanoviš� byly naprosto stejné a
pøi mìøení faktorù prostøedí bychom namìøili pøesnì stejné hodnoty. Tímto se vypoètené
prùmìrné EIH liší oproti mìøeným hodnotám faktorù prostøedí, proto�e ve vypoètených
hodnotách se kromì ekologických vlastností stanovištì, které jsou odvozeny z vlastností
jednotlivých druhù, navíc odrá�í i podobnost v druhovém slo�ení mezi obìma stanovišti.
Mù�eme si to pøedstavit tak, �e prùmìrná EIH má dvì informaèní slo�ky: první, odvoze-
nou z externí informace pøiøazené jednotlivým druhùm (Ellenbergovy indikaèní hodnoty),
a druhou, odrá�ející vlastní druhové slo�ení vegetaèních zápisù. Pouze první informaèní
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slo�ka je pøitom relevantní pøi pou�ití prùmìrných EIH pro ekologickou interpretaci vege-
tace (Zelený & Schaffers 2012).

Dá se namítnout, �e druhové slo�ení pøeci odrá�í ekologické vlastnosti stanovištì, a je
proto pochopitelné, �e se projeví pøi výpoètu prùmìrných EIH. To je pravda, ale jen èás-
teèná. Druhové slo�ení spoleèenstva na daném stanovišti je výsledkem dvou hlavních typù
procesù: deterministických, tedy tìch, které mù�eme nìjakým zpùsobem pøedpovìdìt, a
stochastických, které pøedpovìdìt nedoká�eme (napø. Chase 2003). Deterministické pro-
cesy souvisí s teorií ekologické niky, která pøedpokládá, �e jednotlivé druhy se od sebe liší
svými ekologickými nároky, ve spoleèenstvu obsazují rùzné niky a tím unikají pøed kon-
kurencí ostatních druhù. Pokud tedy známe ekologické vlastnosti stanovištì, mù�eme
z nich odvodit i spektrum druhù, které se na stanovišti mohou vyskytovat (niche assem-
bly); na stejných pøedpokladech ostatnì stojí i vlastní princip pou�ití EIH. Pak jsou tu ale
ještì procesy stochastické, které souvisí jednak s šíøením druhù v prostoru, a jednak s tzv.
ekologickým driftem. Stanovištì mù�e být pro daný druh ideální z ekologického hlediska,
ale druh na nìm neroste, proto�e se na nìj z rùzných dùvodù nedostal, tøeba kvùli izolova-
nosti stanovištì nebo špatné schopnosti druhu šíøit se (dispersal limitation). Nebo se
naopak na stanovišti mù�e vyskytnout druh, který na nìm normálnì neroste, proto�e jeho
ekologická nika je jinde, ale na stanovištì se dostal a pøe�ívá zde. Stane se to tøeba tak, �e
pøíhodné stanovištì se zdrojovou populací tohoto druhu le�í nìkde v blízkém okolí, a díky
neustálému pøísunu diaspor se druh dostane i na stanovištì námi studované. Druh zde
mo�ná ani nekvete nebo neplodí a obnovení jeho populace je závislé na pravidelném pøísu-
nu diaspor ze sousedství (sink-source dynamic, spatial mass effect), na stanovišti a
pota�mo v našem vegetaèním zápisu druh ale prostì je. Tak zvaný ekologický drift pak
pøedstavuje soubor náhodných procesù, které fungují na úrovni jednotlivých populací. Po-
pulace nìjakého druhu mù�e na daném stanovišti napøíklad úplnì vymizet, i kdy� pøíhod-
né podmínky zde pøetrvávají. Stane se to prostì náhodou, pøièem� je to podobný typ
náhody, jako kdy� èlovìk opakovanì hází korunou – pokud padne panna, poèet jedincù
v populaci vzroste o jednoho, pokud padne orel, o jednoho jedince klesne. Pokud máte po-
cit, �e pøi hodu mincí se víceménì pravidelnì støídá panna a orel a populace tak zùstává
stabilní, je na èase vzít minci do ruky a pøesvìdèit se o opaku.

Vztah mezi druhovým slo�ením a ekologickými vlastnostmi stanovištì není tedy tak
pøímoèarý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Výpoèet prùmìrných EIH však s nièím
takovým nepoèítá a vychází pouze z informace o druhovém slo�ení. Ve výsledku tak prù-
mìrné EIH odrá�ejí podobnost ve druhovém slo�ení mezi stanovišti, pøièem� jen èást této
podobnosti je zpùsobena skuteènou ekologickou podobností tìchto stanoviš�. Vypoètené
hodnoty prùmìrných EIH pro dvì stanovištì jsou si tím pádem jaksi více podobné ne� sta-
novištì samotná. Principiálnì to nijak nesni�uje význam prùmìrných EIH jako odhadù
stanovištních vlastností – jde pøeci jen o odhady, a toto je další dùvod, proè je brát s rezer-
vou a jejich význam ani pøesnost nepøeceòovat. Problém ale nastává v okam�iku, kdy jsou
prùmìrné EIH pou�ity v analýze, které se spolu s nimi úèastní i další promìnné pøímo od-
vozené z druhového slo�ení.
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Prùmìrné Ellenbergovy indikaèní hodnoty jako pasivní promìnné v nepøímé
ordinaci

Pøíkladem takové analýzy je nepøímá ordinace vegetaèních zápisù, která je souèástí øady
vegetaèních studií. Cílem nepøímé ordinace je snaha o odhalení skrytých gradientù v dru-
hovém slo�ení a objasnìní, které faktory prostøedí tyto gradienty zpùsobují. Prùmìrné
EIH se zde pou�ívají k interpretaci jednotlivých ordinaèních os v pøípadì, �e nemáme
�ádné mìøené faktory prostøedí (èasto ale i pokud je máme). Vìtšinou se to provádí pasiv-
ním promítnutím prùmìrných EIH do ordinaèního diagramu, co� znamená, �e prùmìrné
EIH pro jednotlivé vegetaèní zápisy jsou korelovány se skóre (pozicemi) tìchto zápisù po-
dél hlavních ordinaèních os. Tento postup navrhl Persson (1981) jako efektivní nástroj pro
interpretaci ordinaèních diagramù, a od té doby se hojnì pou�ívá. Pro mìøené faktory pro-
støedí bývá zvykem, �e prùkaznost jejich korelace s ordinaèními osami je otestována a
pouze prùkazné faktory jsou následnì interpretovány (a vykresleny jako vektory do ordi-
naèního diagramu). Stejný postup se zaèal pou�ívat i pro prùmìrné EIH, i kdy� takový test
vlastnì porušuje základní pøedpoklad pro testování prùkaznosti korelace, toti� �e obì ko-
relované promìnné musí být na sobì nezávislé (pøipomínám, �e prùmìrné EIH jsou kore-
lovány se skóre jednotlivých ploch na hlavních ordinaèních osách, které jsou – stejnì jako
samotné prùmìrné EIH – vypoèteny pøímo z druhového slo�ení). Na tento problém ostatnì
upozoròují Herben & Münzbergová (2003) ve svých skriptech o analýze vegetaèních dat.
Vegetaèní ekologové si ale èasto s porušováním statistických pravidel hlavu moc nelá-
mou, mo�ná proto, �e jim pøijdou zbyteènì pøísná. Podívejme se tedy, jak taková analýza a
její výsledky vypadají.

Vegetaèní data pou�itá v následujících analýzách byla sbírána na transektech napøíè
údolím Vltavy severnì od Zlaté Koruny v ji�ních Èechách. Jde o fytocenologické snímky
lesní vegetace, zapisované na ploše 10 × 15 m, a spoleènì s nimi byly na stejných plochách
mìøeny nebo odhadovány nìkteré faktory prostøedí. Celkem bylo zaznamenáno 97 fytoce-
nologických snímkù na 27 transektech, umístìných v rùzných úsecích údolí. Podrobný po-
pis sbìru dat a metodiky mìøení faktorù prostøedí najde ètenáø jinde (Zelený & Chytrý
2007, Zelený 2008), pro úèely tohoto èlánku není dùle�itý. Pro nepøímou ordinaci dat
z údolí Vltavy byla pou�ita detrendovaná korespondenèní analýza (DCA, Hill & Gauch
1980). Pùvodnì kvantitativní druhová data byla pøed analýzou pøevedena na data presenè-
nì-absenèní. Všechny statistické analýzy byly provedeny v programu R (R Development
Core Team 2011, Vienna, Austria); DCA byla spoètena funkcí decorana, která je souèástí
knihovny vegan (Oksanen et al. 2011), s pou�itím pøednastavených parametrù (pro den-
trendaci a pøeškálování ordinaèních os bylo pou�ito jejich rozdìlení na 26 segmentù).
Vztah mezi prùmìrnými EIH pro jednotlivé faktory a prvními dvìma ordinaèními osami
byl spoèten pomocí funkce envfit takté� z knihovny vegan; nejedná se pøitom o výpoèet
korelace s jednotlivými ordinaèními osami, jak bývá zvykem, ale o mnohonásobnou re-
gresi, ve které jsou skóre snímkù na první a druhé ose pou�ity jako vysvìtlující promìnné
a prùmìrná EIH jako závisle promìnná. Dùle�itými hodnotami, které tato analýza udává,
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jsou 1) mno�ství variability v prùmìrných EIH vysvìtlené ordinaèními osami (vyjádøené
jako koeficient determinace R2), 2) výsledek permutaèního testu, který ukazuje, jestli je
vztah mezi ordinaèními osami a prùmìrnou EIH pro daný faktor prùkazný nebo ne, a 3)
standardizované regresní koeficienty pro jednotlivé ordinaèní osy (nejedná se ale o kore-
laèní koeficienty s tìmito osami – ty získáme tak, �e standardizovaný regresní koeficient
pro danou osu vynásobíme koeficientem determinace). Interpretace výsledkù mnohoná-
sobné regrese je ale stejná jako interpretace korelací, a pro jednoduchost proto budu v dal-
ším textu místo správného termínu „mnohonásobná regrese mezi skóre jednotlivých
vegetaèních zápisù na ordinaèních osách a prùmìrnou EIH“ pou�ívat termín „korelace
prùmìrné EIH s ordinaèními osami“.

Prùmìrné EIH pro všech šest faktorù prostøedí jsou prùkaznì korelovány s prvními
dvìma ordinaèními osami (tab. 1, Porig), a a� na kontinentalitu je hodnota prùkaznosti vy-
soká (P < 0,001). Všechny promìnné jsou proto zobrazeny v ordinaèním diagramu (obr.
1a), a interpretace ordinaèních os se pøímo nabízí: první osa pøedstavuje kombinovaný
gradient �ivin a vlhkosti, druhá teploty a svìtla, a obì osy jsou korelovány s pùdní reakcí i
kontinentalitou. Otevírá se také široký prostor pro úvahy, proè tomu tak vlastnì je. Vypadá
to, �e hlavní ordinaèní osa pøedstavuje gradient zpùsobený pozicí vegetaèních ploch
v rámci údolního svahu, tedy kontrastem mezi vlhkými a �ivinami bohatými lu�ními a
su�ovými lesy pøi bázích svahù a acidofilními bory a doubravami na neú�ivných a vysy-
chavých pùdách horních èástí svahù. Druhá osa zøejmì pøedstavuje gradient mezi ji�nìji
orientovanými teplými a rozvolnìnými porosty teplomilných doubrav a severnì
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Tab. 1. – Srovnání prùkaznosti korelace mezi prùmìrnými Ellenbergovými indikaèními hodnotami a osami
DCA, poèítané pùvodním permutaèním testem (Porig) a modifikovaným permutaèním testem (Pmodif).
Tab. 1. – Comparison of the significance of the relationship between mean Ellenberg indicator values and
DCA ordination axes, calculated with both an original permutation test (Porig) and a modified permutation
test (Pmodif).

DCA1 DCA2 R2 Porig Pmodif

Svìtlo / Light 0,477 0,879 0,600 < 0,001 0,004
Teplota / Temperature 0,350 0,937 0,471 < 0,001 0,011
Kontinentalita / Continentality 0,726 0,688 0,148 0,004 0,452
Vlhkost / Moisture -0,925 0,381 0,897 < 0,001 < 0,001
�iviny / Nutrients -0,998 0,066 0,831 < 0,001 < 0,001
Pùdní reakce / Soil reaction -0,653 0,757 0,429 < 0,001 0,032

Tuènì jsou vyznaèeny hodnoty prùkazné na hladinì signifikance P < 0,05. DCA1 a DCA2– standardizova-
né regresní koeficienty s první, resp. druhou ordinaèní osou. R2 – koeficient determinace. Porig – hladina
prùkaznosti pùvodního permutaèního testu. Pmodif – hladina prùkaznosti modifikovaného permutaèního tes-
tu. / Values significant at the level P < 0.05 are in bold. DCA1 and DCA2 – standardised regression coeffici-
ents with the first and the second ordination axis, respectively. R2 – coefficient of determination. Porig –
significance of the original permutation test. Pmodif – significance of the modified permutation test.
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Obr. 1. – Ordinaèní diagram detrendované korespondenèní analýzy (DCA) s pasivnì prolo�enými prùmìr-
nými Ellenbergovými indikaèními hodnotami pro svìtlo (Light), teplotu (Temp), kontinentalitu (Cont),
vlhkost (Moist), �iviny (Nutr) a pùdní reakci (React). Míra prùkaznosti vztahu prùmìrných EIH k ordinaè-
ním osám je vyjádøena následovnì: èerné vektory zobrazují promìnné prùkazné na hladinì p < 0,001, šedé
na p < 0,05, neprùkazné promìnné nejsou zobrazeny. Pro hodnoty prùkaznosti viz tab. 1. (a) Prùkaznost po-
èítána pùvodním permutaèním testem, (b) prùkaznost poèítána modifikovaným permutaèním testem. Body
v diagramu zobrazují pozice jednotlivých vegetaèních zápisù.
Fig. 1. – Ordination diagram for detrended correspondence analysis (DCA) with passively projected mean
Ellenberg indicator values for light (Light), temperature (Temp), continentality (Cont), moisture (Moist),
nutrients (Nutr) and soil reaction (React). Significance of the relationship between the mean EIV and ordi-
nation axes is expressed as follows: black vectors are significant for variables at the level p < 0.001, grey
vectors at p < 0.05, non-significant variables are not displayed. See Table 1 for significance values. (a) Sig-
nificance calculated using the original permutation test, (b) significance calculated with a modified permu-
tation test. Dots in the diagram represent the position of individual vegetation samples.



orientovanými chladnými a zapojenými porosty jedlin. Pùdní reakce je korelovaná s obì-
ma osami – bazièno je jak pøi bázi svahù, kam stékají �iviny, tak v teplomilných doubra-
vách, které se zde vyskytují na pùdách obohacených vápníkem. Interpretovat vliv
kontinentality je na tak malém území docela problém, její signifikantní korelace mù�e být
ale napøíklad zpùsobena tím, �e kontinentální druhy spíše rostou na suchých a výhøevných
stanovištích v horních èástech svahù s výraznìjšími teplotními výkyvy, zatímco oceánicky
ladìné druhy budou spíše na vlhèích bázích svahù.

Interpretace výsledkù je sama o sobì docela zajímavá vìdecká disciplína. Pøi troše
nadsázky se dá øíci, �e interpretace se najde prakticky pro jakýkoli výsledek, chce to jen
trochu úsilí a fantazie. Èas od èasu se stane, �e èlovìk na poslední chvíli najde chybu
v analýze, která dávala pìkné výsledky, a po jejím pøepoèítání vyjdou výsledky pøesnì
opaèné. Nìkdy je pak jen otázka okam�iku, ne� se pro nové výsledky najde interpretace,
která mù�e znít ještì pøesvìdèivìji ne� ta pøedchozí. Zkusme si nyní udìlat krátký myšlen-
kový pokus. Kolega nám svìøil svoje data (tøeba vegetaci makrofyt v sérii rùznì eutrofních
vodních nádr�í), abychom mu spoèetli a otestovali korelaci prùmìrných EIH s ordinaèní-
mi osami. Trochu si z nìj vystøelíme a pøed vlastním výpoètem prùmìrù zpøeházíme Ellen-
bergovy indikaèní hodnoty mezi druhy v tabulce. Výsledkem bude napøíklad to, �e druhy,
které jsou ve skuteènosti nároèné na �iviny, budou mít nové hodnoty pro �iviny jak vyso-
ké, tak nízké, a vlastní ekologický smysl této promìnné se tak vytratí. Nebo mù�eme EIH
rovnou nahradit náhodnými èísly, kolega to stejnì nepozná. Dál postupujeme normálnì –
z ka�dého snímku spoèítáme prùmìrné EIH pro všech šest faktorù, vypoèteme jejich kore-
laci s ordinaèními osami a tuto korelaci otestujeme. K našemu pøekvapení ètyøi z šesti pro-
mìnných stejnì vyjdou prùkazné. Kolega nám podìkuje a na výsledky obratem vymyslí
interpretaci. Bude si sice trochu lámat hlavu, proè zrovna kontinentalita je u jeho vegetace
makrofyt tak dùle�itým faktorem, ale kdy� u� vyšla tak pìknì signifikantnì, nìco na tom
asi je. Na následujícím pøíkladu si uká�eme, �e výše zmínìný pøíklad s kolegou a jeho
makrofyty není úplnì nereálný.

Jak bylo øeèeno výše, prùmìrné EIH obsahují dvì informaèní slo�ky, jednu odvozenou
z externí informace o ekologickém chování jednotlivých druhù (vlastní Ellenbergovy indi-
kaèní hodnoty) a druhou odvozenou z druhového slo�ení jednotlivých zápisù, ze kterých
jsou hodnoty poèítány. Obì tyto slo�ky je pøitom mo�né od sebe oddìlit tak, �e pøed vlast-
ním výpoètem prùmìrných EIH promícháme druhové Ellenbergovy indikaèní hodnoty
(v rámci daného faktoru) mezi druhy v tabulce s vegetaèními zápisy (obr. 2b), èím� zne-
hodnotíme ekologickou informaci o jejich chování (pøípadnì mù�eme, s podobným efek-
tem, vlastní druhové indikaèní hodnoty nahradit náhodnými èísly). Takto promíchané
druhové hodnoty (nebo náhodná èísla pøiøazená jednotlivým druhùm) pou�ijeme k vý-
poètu prùmìrných EIH pro jednotlivé snímky, stejnì jako bychom to udìlali s pùvodními
indikaèními hodnotami druhù. Výsledná hodnota v sobì neobsahuje smysluplnou externí
ekologickou informaci, zùstává v ní ale obsa�ena informace o druhovém slo�ení, proto�e
je z druhového slo�ení vypoètena. Pro pou�ití v dalším textu budeme této promìnné øíkat
prùmìr znáhodnìných EIH. Nakonec si zavedeme ještì jednu promìnnou, která pùjde
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ještì více do extrému – nejen �e nebude obsahovat �ádnou smysluplnou externí ekologic-
kou informaci, nebude ale ani ovlivnìna druhovým slo�ením jednotlivých zápisù. Získá-
me ji tak, �e promícháme prùmìr znáhodnìných EIH mezi jednotlivými snímky v našem
datovém souboru (obr. 2c). Podobného úèinku bychom dosáhli, kdybychom jednoduše ke
ka�dému vegetaènímu zápisu vygenerovali náhodné èíslo, a této promìnné proto budeme
øíkat náhodné èíslo. Vedle prùmìrné EIH pro daný faktor (napø. pùdní reakci) tedy máme
další dvì promìnné, prùmìr znáhodnìných EIH pro pùdní reakci a náhodné èíslo. Co se
stane, kdy� pou�ijeme prùmìr znáhodnìných EIH pro jednotlivé faktory, vypoèteme jeho
korelaci s ordinaèními osami a otestujeme prùkaznost této korelace? A co se stane, kdy�
udìláme to samé s náhodným èíslem?
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Obr. 2. – Schematické znázornìní výpoètu (a) prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pro pùdní
reakci, (b) prùmìrù znáhodnìných EIH pro pùdní reakci a (c) náhodných èísel. Pro podrobnosti výpoètu viz
hlavní text.
Fig. 2. – Schematic visualisation of the calculation of (a) mean real Ellenberg indicator values for soil re-
action, (b) mean randomised EIV for soil reaction and (c) random numbers. See the main text for details.



Aby nedošlo k nedorozumìní – nejde o promíchání druhových EIH mezi druhy v rám-
ci jednoho vegetaèního zápisu, proto�e výsledná prùmìrná EIH by byla samozøejmì stejná
jako pøi pou�ití hodnot nepromíchaných (pokud tedy poèítáme prùmìry nevá�ené po-
kryvností druhù). Indikaèní hodnoty jsou míchány mezi druhy v rámci celé tabulky vege-
taèních zápisù pou�itých v analýze [ta se vìtšinou uvádí ve formátu druhy × vzorky, kdy
druhy tvoøí øádky tabulky a vzorky (zápisy) tvoøí sloupce]. Výsledný prùmìr znáhodnì-
ných EIH pro jeden vegetaèní záznam nemá coby absolutní hodnota �ádný význam, ten
získává a� pou�itím v analýze s vegetaèními daty. Pøi ka�dém promíchání (randomizaci)
indikaèních hodnot mezi druhy a výpoètu prùmìru vyjde jiné èíslo, a pro získání pøedsta-
vy, jak se tato hodnota v analýze chová, je tøeba takto znáhodnìných hodnot vygenerovat
velké mno�ství. To samé platí pro náhodné èíslo. V následující analýze pou�ijeme prùmìr
znáhodnìných EIH pro pùdní reakci a otestujeme jeho vztah k prvním dvìma osám DCA,
a to stejným zpùsobem, jako jsme to v pøedchozí analýze provedli s prùmìrnými EIH pro
jednotlivé faktory. Tuto analýzu zopakujeme 1000 krát, poka�dé s prùmìrem vypoèteným
z novì znáhodnìných indikaèních hodnot. Podobnì zopakujeme 1000 krát analýzu vztahu
mezi ordinaèními osami a náhodným èíslem, poka�dé s novì vygenerovanými hodnotami
náhodného èísla. Pro obì analýzy zaznamenáme poèet testù prùkazných na hladinì prù-
kaznosti p < 0,05.

Z tisíce testù prùkaznosti korelace mezi prùmìrem znáhodnìných EIH pro pùdní reak-
ci a prvními dvìma ordinaèními osami vyšlo 684 testù prùkazných na hladinì signifikance
p < 0,05. Ze stejného poètu testù pro náhodné èíslo jich vyšlo prùkazných 58, co� témìø
pøesnì odpovídá pou�ité 5 % hladinì signifikance. Prùmìr znáhodnìných EIH je pøitom
promìnná, která pro nás z hlediska interpretace nemá �ádný význam, proto�e indikaèní
hodnoty, ze kterých je vypoètena, jsou znáhodnìné a tím pádem nesmyslné. Skuteènost, �e
i pøesto v 68 procentech pøípadù vychází taková promìnná prùkaznì, je varující. Velmi
snadno se toti� mù�e stát, �e ordinaèní osy interpretujeme pomocí promìnné, která ve sku-
teènosti nenese smysluplnou ekologickou informaci.

Klasicky pou�ívaný test prùkaznosti má tedy tendenci vycházet daleko optimistiètìji
(rozumìj èastìji prùkazný) ne� jak by odpovídalo skuteèné informaèní hodnotì pou�itých
dat. Dùvod je pøitom jednoduchý – prùmìrné EIH a ordinaèní osy na sobì nejsou nezávis-
lé, a jejich vztah tedy nelze tradièním zpùsobem testovat. Co s tím? Pokud to není tøeba, je
lepší test prùkaznosti v takových pøípadech vùbec neprovádìt. Pokud test provést potøebu-
jeme, tøeba proto, �e to recenzenti vy�adují, nebo abychom rozhodli, které z šesti prùmìr-
ných EIH pou�ít pro interpretaci našich výsledkù a které ne, je mo�né pou�ít jednu
z následujících alternativ.

První alternativou je nepou�ívat korelaci prùmìrných EIH se skóre vegetaèních zápisù
na ordinaèních osách, ale korelovat pøímo druhové indikaèní hodnoty se skóre jednotlivých
druhù na ordinaèních osách a tuto korelaci testovat. Tímto zpùsobem, který doporuèují Her-
ben & Münzbergová (2003), obejdeme elegantnì problém se závislostí mezi prùmìrnými
EIH a ordinaèními osami. Vlastnì je s podivem, jak málo se tato metoda pou�ívá. Souvisí to
zøejmì s tím, �e v porovnání s prùmìrnými EIH vychází jaksi „hùø“, tedy ménì èasto
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prùkaznì (tab. 2, obr. 3), a pøi honbì za prùkaznými výsledky se tak stává ménì atraktivní.
Jak bylo ale øeèeno výše, problém ve skuteènosti není v tom, �e by korelace druhových indi-
kaèních hodnot se skóre druhù vycházela „hùø“, ale v tom, �e korelace prùmìrných EIH se
skóre zápisù vychází „pøíliš dobøe“. Urèitou nevýhodou této metody je ale fakt, �e korelace
se vztahuje ke skóre druhù a ne zápisù, tak�e interpretace s ohledem na gradienty v druho-
vém slo�ení dat není tak pøímoèará. Rozdíl je také v tom, �e øada druhù nemá pro nìkterou
z EIH pøiøazenu �ádnou hodnotu, a tyto druhy z vlastní korelace vypadnou – poèty druhù
s chybìjícími EIH se pøitom liší mezi jednotlivými faktory, a korelace (pota�mo její prùkaz-
nost) je tak pro jednotlivé faktory poèítána z rùzného poètu hodnot.

Druhou alternativou pøi testování prùkaznosti korelace prùmìrných EIH se skóre vzor-
kù je pou�ití modifikovaného permutaèního testu (Zelený & Schaffers 2012), který je
zalo�en na výše vysvìtleném promíchávání druhových indikaèních hodnot mezi druhy
v tabulce dat. Korelace prùmìrných EIH je pøitom porovnávána s opakovanì generovaný-
mi korelacemi prùmìrù znáhodnìných EIH s cílem zjistit, jestli jsou prùmìrné EIH prù-
kaznì (tedy dostateènì èasto) lepší. Další podrobnosti k tomuto testu vèetnì zpùsobu, jak a
v èem jej spoèítat, najdete v pøíloze 1. Pøi porovnání s elegantní jednoduchostí první alter-
nativy se mù�e modifikovaný permutaèní test zdát zbyteènì slo�itý, jeho výhodou ale je,
�e na stejném principu lze postavit testy i v dalších typech analýz, nejen v nepøímé ordina-
ci. Výsledky modifikovaného permutaèního testu (tab. 1., Pmodif) vycházejí podobnì jako
výsledky korelace druhových indikaèních hodnot se skóre druhù na ordinaèních osách
(tab. 2). Pouze �iviny a vlhkost zùstaly vysoce prùkazné (p < 0,001), prùkaznost teploty a
svìtla se sní�ila, kontinentalita se stala neprùkaznou a pùdní reakce slabì prùkaznou.
V pøípadì korelace druhových EIH se skóre druhù na ordinaèních osách (tab. 2) se pùdní
reakce stala také neprùkaznou.
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Tab. 2. – Prùkaznost korelace mezi Ellenbergovými indikaèními hodnotami pro jednotlivé druhy a skóre
druhù na prvních dvou ordinaèních osách, testované (pùvodním) permutaèním testem.
Tab. 2. – Significance of the relationship between Ellenberg indicator species values and individual species
scores on the first two ordination axes, tested with an (original) permutation test.

DCA1 DCA2 R2 P

Svìtlo / Light 0,668 0,744 0,140 0,002
Teplota / Temperature 0,772 0,635 0,083 0,017
Kontinentalita / Continentality 0,646 0,763 0,027 0,295
Vlhkost / Moisture -0,971 0,238 0,555 < 0,001
�iviny / Nutrients -0,999 0,037 0,421 < 0,001
Pùdní reakce / Soil reaction -0,700 0,714 0,026 0,299

Tuènì jsou vyznaèeny hodnoty prùkazné na hladinì signifikance P < 0,05. DCA1 a DCA2– standardizova-
né regresní koeficienty s první, resp. druhou ordinaèní osou. R2 – koeficient determinace. P – hladina prù-
kaznosti permutaèního testu. / Values significant at the level P < 0.05 are in bold. DCA1 and DCA2 –
standardised regression coefficients with the first and the second ordination axis, respectively. R2 – coeffi-
cient of determination. P – significance of the permutation test.



Testování rozdílù mezi vegetaèními typy vyjádøených prùmìrnými Ellenbergovými
indikaèními hodnotami

Další èasto pou�ívanou analýzou, ve které jsou prùmìrné Ellenbergovy indikaèní hodnoty
pøímo pou�ity pøi interpretaci vegetaèních dat, je srovnání ekologických nárokù jednotli-
vých vegetaèních typù. Vegetaèní typ je tvoøen vegetaèními zápisy, které jsou si druhovým
slo�ením podobné, a rùzné vegetaèní typy se od sebe druhovým slo�ením více èi ménì odli-
šují. Èastým zpùsobem, jak bývají vegetaèní typy s platností pro studované území definová-
ny, je pou�ití nìkteré z metod numerické klasifikace jako TWINSPAN (Hill 1979, Roleèek
et al. 2009) nebo shluková analýza, které rozdìlí pou�itý soubor vegetaèních zápisù do
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Obr. 3. – Ordinaèní diagram detrendované korespondenèní analýzy (DCA) s pasivnì promítnutými druhový-
mi Ellenbergovými indikaèními hodnotami (zkratky jako v obr. 1). Na rozdíl od obr. 1 nejde o vztah mezi prù-
mìrnými EIH a skóre jednotlivých vegetaèních zápisù na ordinaèních osách, ale o vztah mezi EIH pro druhy a
skóre tìchto druhù. Míra prùkaznosti tohoto vztahu je vyjádøena následovnì: èerné vektory zobrazují pro-
mìnné prùkazné na hladinì p < 0,001, šedé na hladinì p < 0,05, neprùkazné promìnné nejsou zobrazeny. Pro
hodnoty prùkaznosti viz tab. 2. Køí�ky v ordinaèním diagramu zobrazují pozice jednotlivých druhù.
Fig. 3. – Ordination diagram for detrended correspondence analysis (DCA) with passively projected Ellen-
berg indicator values of species (abbreviations the same as in Fig. 1). In contrast to Fig. 1 the vectors do not
represent relationships between mean EIVs and sample scores on the ordination axes, but the relationship
between EIVs for individual species and species scores. The significance of this relationship is expressed as
follows: black vectors are significant for variables at the level p < 0.001, grey at p < 0.05, non-significant
variables are not displayed. See Tab. 2 for significance values. Grey crosses in the diagram represent the po-
sition of individual species.



pøedem definovaného poètu skupin. Následnì mohou být porovnány prùmìrné EIH zápisù
v jednotlivých skupinách a tyto rozdíly bývají èasto i statisticky testovány, buï analýzou va-
riance (ANOVA) nebo jejími neparametrickými analogiemi (napø. Kruskal-Wallisùv test).
Výsledkem je zjištìní, které ekologické faktory nejlépe popisují rozdíly mezi vegetaèními
typy. Jak se v hodnotách vybraného faktoru jednotlivé vegetaèní typy liší, mù�e být násled-
nì zjištìno post-hoc srovnávacím testem (napø. Tukey HSD).

Problém tìchto testù je obdobný jako v pøípadì korelace mezi prùmìrnými EIH a ordi-
naèními osami. Pøíslušnost vegetaèního záznamu do jednoho z vegetaèních typù je katego-
riální promìnná odvozená z vegetaèních dat, buï pøímo pomocí numerické klasifikace,
nebo i nepøímo pomocí klasifikace manuální, pou�ívané v tradièní fytocenologii (pøi které
se sna�íme ruènì roztøídit zápisy do skupin, které jsou z hlediska druhového slo�ení co
nejvíce homogenní). Pokud tedy vztah mezi prùmìrnými EIH a pøíslušností zápisu do ve-
getaèního typu statisticky otestuji, mohu opìt oèekávat, �e výsledky budou zkreslené a
pøíliš optimistické.
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Obr. 4. – Dendrogram shlukové analýzy, která rozdìlila vegetaèní zápisy z údolí Vltavy do pìti vegetaèních
typù, ohranièených šedými obdélníky s èíslem vegetaèního typu. Èísla vegetaèních typù jsou vysvìtlena
v popisku k obr. 5.
Fig. 4. – Dendrogram of cluster analysis, dividing vegetation samples from the Vltava river valley into five
vegetation types, which are separated by grey rectangles enclosing the vegetation type. The numbering of
the vegetation types is explained in the captions of Fig. 5.



Uká�eme si to stejnì jako v pøedchozím pøípadì na vegetaèních datech z údolí Vlta-
vy, která jsou pomocí shlukové analýzy rozdìlena na 5 vegetaèních typù. Pro shlukovou
analýzu byla pou�ita kombinace Euklidovské distance pro výpoèet nepodobnosti mezi
zápisy a Wardova shlukovacího algoritmu, který tvoøí dobøe vymezené shluky. Shluko-
vá analýza byla provedena v programu R pomocí pøíkazu hclust a výsledek byl nakreslen
ve formì dendrogramu s vylišením pìti vegetaèních typù (obr. 4). Pro jednotlivé zápisy
byly vypoèteny prùmìrné EIH pro všech šest faktorù a rozdíly mezi skupinami byly zob-
razeny pro ka�dý faktor zvláš� pomocí krabicových diagramù. Pro testování prùkaznosti
rozdílù mezi skupinami byla pou�ita jednocestná ANOVA, prùkaznost byla testována
F-testem. Podobnì jako v pøípadì DCA byl proveden také modifikovaný permutaèní test
(viz Pøíloha 1), který zohledòuje skuteènost, �e testované promìnné na sobì nejsou ne-
závislé (Zelený & Schaffers 2012).

Oèekávané optimistické výsledky nás rozhodnì nezklamaly (tab. 3, Pparam), proto�e
pro všech šest prùmìrných EIH vyšly vysoce (p < 0,001) prùkazné rozdíly mezi jednotli-
vými vegetaèními typy (obr. 5). Mohl bych se tedy pustit do interpretací, které by byly
do znaèné míry podobné interpretacím pou�itým u nepøímé ordinace. Pokud ale provedu
i modifikovaný permutaèní test, situace se výraznì zmìní (tab. 3, Pmodif). Jak kontinenta-
lita, tak i teplota se staly neprùkaznými, a prùkaznost pùdní reakce se také výraznì
sní�ila. Mù�e se to zdát jako škoda, v�dy� pøi pohledu na krabicový diagram pro konti-
nentalitu (obr. 5) je vidìt, �e nejvíce je kontinentální vegetace teplomilných doubrav
(typ 3) a acidofilních borù a doubrav (typ 1), co� pìknì souhlasí s teorií, kterou jsem roz-
víjel u výsledkù nepøímé ordinaèní analýzy. Pokud se ale rozhodnu, �e se pøi interpreta-
cích budu øídit výsledky testù prùkaznosti, mìl bych pou�ít výsledky modifikovaného
permutaèního testu.
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Tab. 3. – Výsledky jednocestné analýzy variance (ANOVA) pro rozdíly prùmìrných Ellenbergových indi-
kaèních hodnot mezi pìti vegetaèními typy.
Tab. 3. – Results of one-way ANOVA for differences of mean Ellenberg indicator values between five ve-
getation types.

F Pparam Pmodif

Svìtlo / Light 36,242 < 0,001 < 0,001
Teplota / Temperature 7,149 < 0,001 0,148
Kontinentalita / Continentality 5,858 < 0,001 0,511
Vlhkost / Moisture 91,823 < 0,001 < 0,001
�iviny / Nutrients 42,982 < 0,001 < 0,001
Pùdní reakce / Soil reaction 31,741 < 0,001 0,014

F – hodnota kritéria pro parametrický F-test. Pparam – prùkaznost vypoètená parametrickým F-testem. Pmodif

– prùkaznost vypoètená modifikovaným permutaèním testem. Hodnoty prùkazné na hladinì P < 0,05 jsou
tištìny tuènì. / F – value returned by the parametric F-Test. Pparam – significance of the analysis, calculated
with the parametric F-Test. Pmodif – significance calculated with a modified permutation test. Significant va-
lues (P < 0.05) are in bold.



Další typy analýz

Problém s pou�íváním prùmìrných EIH je ve skuteènosti daleko širší, ne� by se ze dvou
výše uvedených pøíkladù mohlo zdát. Pøi jejich pou�ití jako pasivních promìnných v ne-
pøímé ordinaci se musíme vedle zkreslených výsledkù testù prùkaznosti vypoøádat ještì
s faktem, �e v porovnání s mìøenými faktory prostøedí mohou analogické prùmìrné EIH
korelovat s ordinaèními osami lépe a jejich vektory v ordinaèních diagramech tak budou
delší, aèkoliv to nemusí odpovídat jejich skuteèné informaèní hodnotì. Pokud se tedy po-
zastavujete tøeba nad tím, �e prùmìrná EIH pro pùdní reakci je ve vašich datech lépe kore-
lovaná s ordinaèními osami ne� mìøené pH, mù�e to být zpùsobeno právì vnitøní
provázaností mezi prùmìrnými EIH a ordinaèními osami, o které byla øeè výše. Ze stej-
ných dùvodù mají navíc prùmìrné EIH tendenci být více korelované s ordinaèními osami
vyššího øádu, tedy více s první ne� s druhou osou. První ordinaèní osa toti� obsahuje více
informace extrahované z druhového slo�ení ne� osa druhá (proto je také první, proto�e vy-
svìtlí více variability v druhových datech ne� všechny ostatní, podobnì druhá vysvìtlí
více ne� tøetí atd.), a její korelace s prùmìrnými EIH bude proto tìsnìjší.

Mimo výše uvedené typy analýz se mù�e problém s optimistickými výsledky testù prùkaz-
nosti projevit také pøi testování korelace mezi prùmìrnými EIH navzájem, pøípadnì pøi testo-
vání korelace (nebo regrese) prùmìrných EIH a druhové bohatosti, spoèítané ze stejných dat
(i kdy� zde není zkreslení tak výrazné a zále�í na heterogenitì dat; Zelený & Schaffers 2012).
Dále se mù�e projevit pøi pou�ití prùmìrných EIH jako vysvìtlujících promìnných v klasifi-
kaèních a regresních stromech (CART; De’ath & Fabricius 2000), pokud je závisle promìnná
odvozena pøímo z druhových dat (napø. poèty druhù v zápisech v pøípadì regresních stromù
nebo jejich roztøídìní do vegetaèních typù v pøípadì stromù klasifikaèních). V tom pøípadì
mù�e být variabilita vysvìtlená prùmìrnými EIH nadhodnocená, co� se pak projeví pøi pou�ití
spoleènì s mìøenými faktory prostøedí, které se jeví jako horší.

Mù�e se samozøejmì stát, �e prùmìrné EIH jsou skuteènì lepšími promìnnými pro-
støedí ne� mìøené faktory. Mìøené faktory nemusí v�dy mìøit to, co je pro rostliny skuteè-
nì dùle�ité. Pøi stanovení obsahu �ivin v pùdì se napøíklad mù�e stát, �e chemický rozbor
pùdy sice odhalí koncentraci nìjakého prvku v pùdì, my ale nevíme, jestli je tento prvek
v dané formì rostlinou skuteènì vyu�íván a v jaké míøe (napø. Axmanová et al. 2011). Sta-
novištní podmínky navíc mohou výraznì kolísat v prùbìhu roku, a jednorázovì mìøená
hodnota (napøíklad vlhkosti) nemù�e toto kolísání zachytit. O Ellenbergových indikaèních
hodnotách se naopak pøedpokládá, �e zachycují jakýsi prùmìrný pohled na stanovištní
podmínky z hlediska zastoupených druhù.

Shrnutí

Na Ellenbergovy indikaèní hodnoty rozhodnì není tøeba zanevøít, proto�e jejich pou�ití
nám mù�e výraznì usnadnit ekologickou interpretaci jevù, se kterými se pøi studiu vegeta-
ce setkáváme. Pøi pou�ití prùmìrných EIH je ale nutné mít na pamìti, �e tyto promìnné
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Obr. 5. – Krabicové diagramy, které zobrazují rozdíly prùmìrných Ellenbergových indikaèníh hodnot mezi
jednotlivými vegetaèními typy. Prùkaznost rozdílù, testovaná parametrickým i modifikovaným permutaè-
ním testem, je uvedena v tab. 3. Vegetaèní typy: 1 – acidofilní bory a doubravy, 2 – su�ové lesy a duboha-
bøiny, 3 – teplomilné doubravy, 4 – lu�ní lesy, 5 – jedliny.
Fig. 5. – Box-and-whisker diagrams, representing differences of mean Ellenberg indicator values between
particular vegetation types. For the significance of the differences, tested with both parametric and modi-
fied permutation tests, see Tab. 3. Vegetation types: 1 – acidophilous pine and oak forests, 2 – ravine forests
and oak-hornbeam forests, 3 – thermophilous oak forests, 4 – alluvial forests, 5 – fir forests.



jsou vypoèteny z druhových dat, a jejich pou�ití v analýze spolu s jinými promìnnými vy-
poètenými z tìchto dat mù�e vést k závìrùm, které jsou optimistiètìjší, ne� by ve skuteè-
nosti mìly být.

Nejjednodušším doporuèením je prùmìrné EIH nepou�ívat vùbec. Napøíklad pokud
jsou k dispozici relevantní mìøené faktory prostøedí, není tøeba pou�ívat zároveò i prùmìr-
né EIH jen proto, �e je tak snadné je vypoèíst. Pokud prùmìrné EIH pøeci jen pou�ít chce-
me, nemìli bychom testovat prùkaznost jejich vztahu s jinými promìnnými, které jsou
odvozeny ze stejných druhových dat. A pokud se pøeci jen rozhodneme test prùkaznosti
pou�ít, mìli bychom pou�ít jeho modifikovanou podobu, která bere v potaz skuteènost, �e
testované promìnné na sobì nejsou nezávislé. Zároveò platí, �e prùmìrné EIH by v tako-
vých analýzách nemìly být bez dalšího statistického ošetøení srovnávány s analogickými
mìøenými faktory prostøedí, proto�e se oproti nim mohou neoprávnìnì jevit lepšími, ne�
ve skuteènosti jsou (napøíklad tím, �e jsou lépe korelované nebo èastìji a více prùkazné).
Týká se to napøíklad testování vztahu mezi prùmìrnými EIH a ordinaèními osami v nepøí-
mé ordinaèní analýze (korelace nebo regrese s ordinaèními osami PCA, CA, DCA, NMDS
aj.), testování rozdílù v prùmìrných EIH mezi vegetaèními typy (ANOVA nebo Krus-
kal-Wallisùv test), testování vztahu prùmìrných EIH a druhové bohatosti (korelace, regre-
se) nebo testování vztahù mezi prùmìrnými EIH navzájem (korelace).
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Summary

The use of Ellenberg indicator values (EIVs) in vegetation analysis has a long tradition, at least in European
countries. Although criticised for various reasons, mean EIVs are generally considered to represent a relia-
ble estimate of habitat ecological characteristics, mainly if these are not directly measured. In this paper, se-
veral issues are addressed related to the use of mean EIVs in analyses with other data derived from the same
dataset, which is often seen in vegetation studies. Such analyses include correlation of mean EIVs and ordi-
nation axes in an unconstrained ordination analysis, ANOVA of mean EIVs between vegetation types, cor-
relation of mean EIVs and species richness, and mutual correlation of mean EIVs. Due to the way that mean
EIVs are calculated, these values inherit information on the species composition of the plot from which it
was calculated. If related to other variables derived from the same species composition data, attention must
be paid to the obvious fact that these two sets of variables are not independent. As a result, statistical analy-
ses of this relationship, especially if tested for significance, often yields biased results towards more opti-
mistic values (e.g. higher correlation coefficients, higher coefficients of determination, and highly
significant statistical tests). As such results are “too good to be true”, the interpretation based on them may
be misleading. I here present several recommendations for using mean EIVs in vegetation analyses
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combined with other variables derived from species composition. First, if there are relevant environmental
factors which are directly measured, avoid using mean EIVs just because it is so simple to calculate them. If
it is decided to use them, it is wise not to test the significance of their relationship with other variables deri-
ved from the same species composition data. And if it is decided to test these relationships anyway, it is re-
commended to use modified permutation tests, which take into consideration the dependency of both sets of
variables. There is no need to abandon the use of mean EIVs in vegetation analyses, as they often produce
useful insights into the structure and an ecological interpretation of the data, especially in descriptive vege-
tation studies. However, their precision and importance should not be overrated.
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Pøíloha 1 – Princip modifikovaného permutaèního testu a jeho praktické pou�ití.
Appendix 1 – Theory on the background of modified permutation tests and its practical use.

Teoretický princip modifikovaného permutaèního testu
Principem permutaèních testù je, �e randomizují (promíchávají) hodnoty jednotlivých pozorování a na zá-
kladì analýzy takto randomizovaných dat dìlají závìry o nulové hypotéze. Tomuto typu analýz se øíká
Monte Carlo a jejím pøíkladem je permutaèní test pro testování prùkaznosti vysvìtlující promìnné v pøímé
ordinaèní analýze (napø. v programu CANOCO for Windows; ter Braak & Šmilauer 2002). Zatímco para-
metrické testy vy�adují, aby testované promìnné vykazovaly urèité (napø. normální) rozdìlení, permutaèní
testy tuto podmínku nemají a jejich pou�ití je proto daleko širší. Permutaèní testy simulují stav, kdy platí
nulová hypotéza, toti� �e vztah mezi promìnnými se neliší od vztahu, který by vznikl náhodným pøiøazením
hodnot jednotlivých pozorování. Následnì pak zjiš�ují, jestli se reálná (nepermutovaná) data od tohoto
vztahu dostateènì liší. V prvním kroku je tøeba vybrat testovou statistiku, její� prùkaznost se bude testovat
(pro korelaci to mù�e být napøíklad korelaèní koeficient r, pro regresi koeficient determinace R2, pro analý-
zu variance hodnota F). Ve druhém kroku je vytvoøena distribuce hodnot testové statistiky, které mohou
být oèekávány, pokud nulová hypotéza platí. Ka�dá jedna hodnota této testové statistiky je získána právì
permutací pozorování jedné promìnné a její analýzou s druhou promìnnou (v pøípadì korelace tedy vypoè-
teme korelaèní koeficient r mezi dvìma promìnnými, z nich� jedna má mezi sebou promíchaná pozorová-
ní), a distribuci tìchto hodnot získáme mnohonásobným opakováním tohoto kroku. Takto vygenerovanou
distribuci hodnot testové statistiky nakonec srovnáme s hodnotou reálné testové statistiky, kterou vypoète-
me z pùvodních (nepermutovaných) dat. Úkolem je rozhodnout, jaká je pravdìpodobnost, �e by hodnota
reálné testové statistiky vznikla z náhodnì pøiøazených dat. Pokud je tato pravdìpodobnost dostateènì malá
(napø. tradiènì pou�ívaných 5 %, 1 % nebo 0,1 %), mù�eme nulovou hypotézu zamítnout a tvrdit, �e vztah
mezi studovanými promìnnými se prùkaznì liší od náhodného. Hladina prùkaznosti (napø. 5 %) je pravdì-
podobnost, se kterou jsme ochotni riskovat, �e zamítneme nulovou hypotézu, která ve skuteènosti platí (tzv.
chyba prvního druhu).

Modifikaci tohoto permutaèního testu pro prùmìrné EIH si uká�eme na pøíkladu korelace prùmìrné
EIH pro pùdní reakci s první osou DCA (pøesnìji øeèeno se skóre jednotlivých pozorování na této ose).
Máme tedy dvì promìnné, prùmìrnou EIH pro pùdní reakci a skóre pozorování na první ose, a vypoèteme
jejich korelaèní koeficient r. Pokud bychom pou�ili klasické schéma permutaèního testu na otestování prù-
kaznosti tohoto korelaèního koeficientu, pak bychom skuteènou hodnotu r porovnávali s nulovou distri-
bucí hodnot r, které vzniknou randomizací jedné promìnné (napø. prùmìrných EIH) a jejich korelací
s druhou promìnnou. Modifikace tohoto testu je zalo�ená na úpravì nulové hypotézy, kterou chceme za-
mítnout. Pùvodní nulová hypotéza znìla takto: „Mezi promìnnou X (skóre zápisù na ordinaèních osách) a
prùmìrnou EIH není �ádný vztah“. Jak je ale vysvìtleno v hlavním textu, z principu výpoètu obou promìn-
ných vyplývá, �e na sobì obì promìnné nejsou nezávislé, a testovat takto znìjící nulovou hypotézu proto
postrádá smysl. Nulovou hypotézu proto upravíme do následující podoby: „Promìnná X nemá vztah k té
èásti informace v prùmìrné EIH, která je odvozená z ekologických vlastností jednotlivých druhù“. Takto
definovaná nulová hypotéza tedy bere v potaz fakt, �e mezi promìnnou X a tou èástí informace v prùmìr-
ných EIH, která je díky zpùsobu výpoètu odvozena z druhových dat, vztah z principu je a jeho testování pro
nás tedy není zajímavé. Permutaèní schéma pùvodního testu je upraveno tak, �e místo permutování hodnot
prùmìrné EIH mezi jednotlivými pozorováními jsou permutovány pøímo druhové EIH mezi druhy ve
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vegetaèní tabulce, ze kterých je následnì spoèten prùmìr znáhodnìných EIH pro ka�dý vegetaèní zápis a
z tìchto hodnot je následnì spoètena hodnota statistického kritéria (v tomto pøípadì korelaèní koeficient).
Proces permutace se tedy „vnoøil hloubìji“ do algoritmu výpoètu prùmìrných EIH, a místo pùvodní permu-
tace u� vypoètených prùmìrných EIH jsou permutovány EIH pro jednotlivé druhy, které jsou poté pou�ity
k výpoètu prùmìrù pro jednotlivé zápisy. V pøípadì analýzy variance (ANOVA) je test zalo�en na stejném
principu, pouze místo korelaèního koeficientu r je jako testová statistika pou�ita hodnota F.

Praktické pou�ití modifikovaného permutaèního testu
Modifikovaný permutaèní test pro oba typy analýz zmiòované v tomto èlánku je mo�né provést v programu
R pomocí funkcí envfit.iv a summary.aov.iv, které jsou k dispozici v pøílohách èlánku Zelený & Schaffers
(2012). Funkce envfit.iv slou�í k otestování vztahu mezi ordinaèními osami a prùmìrnými EIH (vztah je vy-
jádøen vícenásobnou lineární regresí, kde prùmìrná EIH vystupuje jako závisle promìnná a skóre zápisù na
ordinaèních osách jako vysvìtlující promìnné) a v kombinaci s funkcí plot.envfit umo�òuje jejich promít-
nutí do ordinaèního diagramu. Funkce summary.aov.iv poèítá modifikovaný permutaèní test pro analýzu
variance mezi prùmìrnými EIH pro jednotlivé vegetaèní typy.

Oba testy je také mo�né provést pomocí výše uvedených funkcí v programu JUICE 7.0 (Tichý 2002)
v kombinaci s JUICE-R skripty, které jsou pro tyto metody dostupné na internetové adrese
http://bit.ly/juice-r (v sekci Available R scripts pod názvem Modified permutation test for Ellenberg va-
lues). JUICE-R skript je urèen pro program R, který je tøeba mít také nainstalován na poèítaèi, u�ivatel jej
ale nemusí umìt ovládat. Pøíslušný JUICE-R skript je nutné stáhnout z výše uvedených internetových strá-
nek a ulo�it v poèítaèi. Vegetaèní data je tøeba naimportovat do programu JUICE, ve kterém je mo�né k jed-
notlivým druhùm pøiøadit jejich Ellenbergovy indikaèní hodnoty. Z programu JUICE jsou následnì tato
data spolu s JUICE-R skriptem zaslána do programu R, kde dojde k vlastnímu výpoètu. Podrobnosti
k pou�ití této metody v programu JUICE najdete na webových stránkách programu JUICE
(http://juice.trenck.cz/?idm=7) nebo pøímo na výše uvedených JUICE-R stránkách. Skript je mo�né spustit
také samostatnì v programu R a data do nìj nahrát jako tabulky ulo�ené v textových souborech ve formátu
*.txt; program JUICE v tom pøípadì není tøeba (více podrobností naleznete na
http://bit.ly/eiv-modif-perm-test).
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