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1) INLEIDING,

Nummerieke analyse methoden worden al snel geassocieerd met objektivi-
toit. Als deze objektiviteit in cut geval inhoudt dat een bepaalde methode
met een bepaalde sot van gegevens steeds hetzelfde resultaat geeft, dan is
dat inderdaad korrekt. Bij het k.iezen welke gegevens men gaat vorzamelen;
het verzamelen en bewerkon van gegevens; de keuze van de nummerieke methode
en het interpreteren van do resultaten van deze methode spelen subjektjove
faktoren een meer of minder grote rol. Doze subjektiviteiten zijn onver—
mijdelijk en zelfs noodzakelijk om onderzoek te kunnen doen. Men moet er
zich alleen wel goed van bewust zijn dat men voortdurend keuzen maakt on
doze kunnen beargumenteren.
Voor do keuze van eon nummerieke methode houdt dat in dat men goed weet
hoe de methode werkt: hoe do methode gegevens omzet van do ene naar eon
andere -beter interpreteorbare— vorm, welke voorwaarden or gesteld worden
voor hot toepassen van do methode, en welke aannamen or in de methode ge-
maakt worden. Gezien hot grote aanbod van methoden en de snelle verwerking
hiervan door komputers is het noodzakelijk te weten welke methode men in
zijn situatie hot beste kan gebruiken. Gezien de moeite en kosten die ge-
gevens verzamelen met zich meebrengt is men welhaast verplicht de best mo-
gelijke methode to vinden. Wat ironisch genoeg misschien inhoudt dat het
tijdsvoordeel dat de snelle komputerverwerking met zich meebrengt groten-
deels weer verloren gaat door hot bestuderen van alle mogelijk toepasbare
methoden. Dat kan echter noo.it de bedoeling zijn, de rechtvaardiging van
komputergebruik ligt daarin •dat het een tijdsbesparing oplevert die de
onderzoeker gebruikt om meer kreatief en synthetiserent bezig te zijn i.p.v.
met saaie en vervelende bewerking van do gevonden gegevens.
Studies en vergelijkingen van methoden kunnen zodoende voor andere onder-
zoekers work uithanden nemen n.J.. hot zelf onderzoeken van vole ver-
schillende methoden.
Beschouw het lezen van dit verslag dan ook als eon tijdsbesparing!
Hoewel ik niet beweer dat alle facetten van de te bespreken methoden volle-
dig onderzocht worden.
Niet elke onderzoeker heeft hetzelfde oordeel over dezelfde rnethode ook al
bekijken zij dezelfde resultaten.
Over subjektiviteit gesproken.

Dit versiag gaat dus over nummerieke methoden die in de vegetatiekunde
gebruikt of besproken worden.
De onderwerpen die aan bod komen zijn do volgende:
- eon overzicht geven van hierarchisch polythetisch divisieve clustermethoden

(voor uitleg: zie verder) beschreven in de literatuur.
- het vergelijk van enkele hiervan. En wel van de methode van Edwards &

Cavalli-Sforza (1965) • Nearest Centre door Fresco & Beintema-Hietbrink
(1969, ongepubliceerd) en Twinspan door Hill, Bunce & Shaw (1975).
Edwards & Cavalli-Sforza geven eon methode die een dataset op alle moge-
lijke manieren in twee groepen -clusters- splitst en het beste tweetal
hieruit kiest. Do beste splitsing houdt in dat beide clusters zo kom-
pakt mogelijk zijn: de elementen binnen elke cluster lijken zoveel moge-
lik op elkaar en do twee clusters zijn zo verschillend mogelijk van el-
kaar. Hot kriterium dat do methode gebruikt is dat do variantie binnen de
one cluster plus de variantie binnen de andere zo klein mogelijk moet zijn.
DoorØat do methode alle mogelijke splitsingen bekijkt alvorens tot do op-
timale splitsing te komen kost deze techniek veel rekentijd.



Ofwel: de methode is alleen op kleine datasets toepasbaar. Dus niet in 
de vegetatiekunde. Het zou nu aantrekkelijk zijn een methode te hebben die 

met hetzelfde kriterium clusters vormt maar niet alle mogelijke split- 
singen van de datasets onderzoekt, vele zullen op voorhand immers overbo- 

dig zijn om te onderzoeken, zodat veel grotere datasets verwerkt kunnen 
worden. Nearest Centre probeert dat te doen. Hoe dat gebeurt zal later 

beschreven warden ook zal warden bestudeerd of dat inderdaad dezelfde 
resultaten oplevert als de methode van Edwards & Cavalli-Sforza. 

Twinspan is een clustermethode die speciaal voor vegetatiekundig onderzoek 
is gemaakt. De methode wordt veel in vegetatiekundig onderzoek gebruikt 
en de effektiviteit ervan zal warden onderzocht en vergeleken met de 

andere twee clustermethoden. 
Oak zal de relatie tussen deze kiassifikatiemethoden met een ordinatie- 

methode zal vergeleken warden. Deze twee typen methoden worden tegen- 
woordig als elkaar aanvullende technieken beschouwd, i.p.v. uitingen 

van strijdende opvattingen over vegatatie (diskontinu versus kontinu). 
- het introduceren van Clustan aan de vakgroep Plantenoecologie. Clustan is 

een programmatheek van vele clustertechnieken plus allerlei print-, plot-i 
scatter-label- e.d. accessoires die voor vegetatiekundig onderzoek nuttig 

kunnen zijn. Clustan is op hot Groningse mainfraim de Cyber aanwezig en 
voor iedereen toegankelijk. 

Het doel van dit doktoraalonderwerp is dus drieledig: 
- literatuurstudie: overzicht van h.ierarchisch polythetisch divisieve 

clustertechnieken en het gebruik ervan in de vegetatiekunde, 
- het plaatsen van Nearest Centre hierin: 

* is eon soortgelijke techniek al gepubliceerd? 
* geeft het dezelfde resultaten als de methode van 

Edwards & Cavalli-Sforza? 
- het voor de vakgroep Plantenoecologie toegankelijk maken van Clustan. 

De opbouw van dit versiag is de volgende: 
Na kort aangegeven te hebben welk doel men met kiassificeren kan berei- 

ken in hoofdstuk 2, wordt in hoofdstuk 3 vermeld hoe kiassifikatie- 
methoden in het algemeen werken. Voordat een kiassifikatie echter uit- 
gevoerd wordt is meestal een of andere verandering van de inganggegevens 

nodig. Over het zoeken naar een passende verandering van gegevens wordt 
in hoofdstuk 4 wat richtlijnen gegeven maar wat meer is: er wordt go- 

tracht een gedachtengang op to stellen waarmee men -zeif kan besluiten 
tot deze of gene gegevens aanpassing. 

Hoofdstuk 5 is een vrij formeel hoofdsttjkje over de voor- en nadelen 
van de verschillende clusterstrategieen die men kiezen en komt -logischer- 

wijs- u.it op de strategie die in de titel van dit versiag vermeld wordt. 
Hoofdstuk 6 geeft vervolgeris beschrivingen van in literatuur gevonden 

hierarchisch polythetisch divisieve clustertechnieken en een woord over 
onderlinge verschillen of overeenkomsten. 

Hoe de methoden die vergeleken zullen worden vergeleken worden wordt in 
hoofdstuk 7 uiteengezet gevolgd door de resultaten van deze handelwize 

in hoofdstuk 8. Na konklusies en diskussie in hoofdstuk 9, worden de 
hoofdpunten uit dit verslag samengevat in hoofdstuk 10. 

Daarna volgen er nog enkele appendices over Clustan, Twinspan en 
Decorana, de gebruikte ordinatie techniek. 

De geproduceerde uitvoer alsmede de listings van gemaakte programma's 
warden in bijiagen aan het versiag toegevoegd. 



2 ) DOEL VAN KLASSIFIKATIE. 

Men kan om verschillende redenen een klassifikatie willen hebben, voor 
de te volgen methode en dus voor het resultaat is het belangrijk dat dit 
doel goed omschreven is. 
In het kort wordt hier in algemene termen beschreven waarvoor klassifika
tie-technieken gebruikt kunnen worden. 
A) Praktisch (Orloci, 1976). 

- Reduceren van gegeven door de ruis en redundante informatie eruit te 
halen. 

- Als inventarisatie, kartering of typologie afhankelijk of de klassi
fikatie natuurlijke groepen vormt of dat de klassifikatiemethode de 
gegevens een bepaalde indeling oplegt (dissektie). 
Beide resultaten maken kommunikatie over de gegevens eenvoudiger en 
dus duidelijker. 

B) Hypothesen toetsen (Goodall, 1978). 
De nulhypothese zal ongeveer inhouden dat er geen diskontinuiteiten in 
de betreffende vegetatie zitten, oftewel dat de opnamen monsters zijn 
uit 1 populatie waarbinnen wel variatie bestaat. 
Bij dit soort onderzoek zijn ook ordinaties nuttig zo niet noodzakelijk. 

e) Hypothesen genereren, (Goodall, 1978). 
Deze kunnen er ongeveer als volgt uitzien: 
Als men nieuwe opnamen verzamelt en toekent aan een bestaande groep 
op grond van het voorkomen van bepaalde soorten in deze nieuwe opnamen 
die die groep karakteriseren, dan kan op grond van kennis van de 
groep voorspellingen gemaakt worden over andere soorten en mogelijk 
hun bedekking in de nieuwe opnamen. 
De vegetatie waaruit deze opnamen zijn genomen bestaat uit die en die 
klassen waarvan de soorten zijn gedefinieerd volgens gespecificeerde 
multivariate verdelingen. 



3) ALGEMENE THEORIE OVER KLASSIFIKATIE-METHODEN. 

Vegetatie gegevens worden meestal in de vorm van opnamen vorzameld. Do 

soorten in do opnamen zijn de variabelen die de opnamen boschrijven en de 
bedekking of abundantie o.i.d. is de waarde die aan die variabelen toe- 

gekend wordt. De opnamen zijn dus in een soortenruimte weer te geven: de 

assen stellen soorten voor en de opnamen worden in deze multidimensionale 
ruimto geplaatst op grond van hun abundantiewaarden (zie figuur 1). 

Op grond van de verschillende soorten en abundantiewaarden van doze soorten 
in de opnamen kan men met eon dissimilariteitmaat do verschillen tussen 

opnamen berekenen. 
By. Percentage Dissimilariteit, PD, is zoo dissimilaritoitsmaat: 

PD 1 - 2 * ( Som(Ai,j;Aik)min / Som(Ai,j÷Aik) ). 
Ai.j is do abundantie van soort i in opname j. 
Ai,k do abundantie van soort i in opname k. 
Voor elke soort i wordt bekeken in welke van de twee vergeleken opname j on 

k hot zijn laagste abundantie heeft, (Ai,j;Ai,k)min. Al dezo waardon worden 
opgoteld en gedeeld door de som over alle soorten i van do abundantie van 

soort i in opname j plus de abundantie van soort i in opname k, 
Som(Ai,j÷Ai,k). Als de beide opnamen geen enkele soort gemeenschappelijk heb- 

ben dan is dit quotient 0. Als in beide opnamen alle soorten in gelijke mate 
voorkomen is dit quotient 0.5. Maal 2 levert dus een maat van overeenstem- 

ming op die van 0 tot I loopt. 1 mm de overeenkomst is dus een maat voor 
het verschil tussen beide opnamen, vandaar dissimilariteitmaat. 

De dissimilariteit berekend tussen alle opnamen levert een dissimilariteit— 
matrix op. Het is dus mogelijk om de opnarnen in een dissimilariteitsruimte 

weer te geven waarbij de assen dissimilariteiten van opnamen voorstellen 
(zie figuur 2). 
Deze dissimilariteitsmatrix bevat minder informatie dan de oorspronkelijke 

soorten * opnamen-matrix waaruit deze berekend is. De dissimilariteitsmatrix 
bevat alleen inforrnatie over de relaties tussen de opnamen terwiji de oor- 

spronkelijk matrix behalve deze informatie 00k informatie bevat over de 
relaties tussen soorten, die in een soorten-dissimilariteitsmatrix is weer 

geven, informatie over de relaties tussen soorten en opnamen en relaties 
tussen soorten en opnamen met hun milieu. 

De meeste clustertechnieken gaan uit van deze dissimilariteitmatrix tussen 
opnamen en rekenen dus niet met alle verzamelde informatie maar met dat 

deel van de informatie dat de verschillen tussen opnamen karakteriseert. 
Zo zijn er ook clustertechnieken die clusters berekenen uitgaande van 

korrelaties tussen opnamen deze komene hier verder niet aan de orde. 
Andere kiassifikatiemethoden zijn gebaseerd op een voorafgaande ordinatie. 

Hot idee achter ordinaties is ongeveer als volgt: 
Het voorkomen van de soorten in de opnamen wordt bepaald door enkele milieu- 

faktoren. Sommige faktoren beinvloeden alle soorten andere faktoren hebben 
alleen invloed op een beperkt aantal soorten. 

De responsie van veel soorten op deze faktoren is ongeveer gelijk wat 
inhoudt dat veel informatie in de soorten-opnamen matrix redundant 

-overbodig- is: dezelfde informatie wordt door meerdere soorten beschreven. 
Een ordinatietechniek moet de milieufaktoren herkennen en do opnamen of 

soorten t.o.v. deze assen ordenen. De volgorde van de soorten dan wel op- 
namen langs de ordintie-as is tegelijkertijd een weging' van de soorten of 

opnamen t.o.v. de milieufaktor die de as beschrijft. 
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Anders gezegd stelt een ordinatie-as datgene voor waarop een aantal soorten
op dezelfde manier op reageren en is zodoende op te vatten als een samenge-
stelde- of super-soort. De ordinatie-as is de weergave van de redundante
informatie w.b. 1 bepaalde faktor. Redundante informatie w.b. verschillende
faktoren wordt op verschillende assen weergegeven.
Het uiteindelijke resultaat van een herhaalde ordinatie is een ekologische
ruimte die veel minder dimensies heeft dan de oorspronkelijke soorten-
ruimte maar wel alle essentiele informatie bevat n.l. de relaties tussen
soorten of opnamen met hun milieu en daardoor veel makkelijker te interpre—
teren is.

Voor alle duidelijkheid:
[en ordinatie kan dus of soorten in een ekologische ruimte weergeven of

opnamen in dezelfde ekologische ruimte, maar in een andere grafiek.
[en ordinatie gebeurt op grand van de hele dataset
Voor het uitvoeren van een ordinatie hoeft een vegetatie niet kontinu te

zijn: er kunnen best groepen van opnamen in een ekologische ruimte
weergegeven worden.
[en hierarchische clustering n.a.v. een ordinatie kan de relaties tussen
deze groepen verduidelijken.

Naast redundante informatie bevat een opnameset ook nog ruis. Ruis is ge-
definieerd als variatie in de abundantie van een soort die niet samengaat
met variatie in abundantie van andere soorten in dezelfde omstandigheden
(Poore in Gauch, 1982). Het is dus een soortspecifieke onregelmatigheid in
het voorkomen van die soort. Ruis wordt veroorzaakt door fouten in het maken
van de opnamen en stochastische processen in het veld. Ruis is te berekenen
door de dissimilariteit tussen twee replikate opnamen te berekenen. Opnamen
dus die identiek zouden moeten zijn omdat ze in dezelfde omstandigheden ver-
keren en steeds verkeerd hebben. Een ruis van 25 X blijkt een normale waarde
te zijn, soms oplopend tot 40 Z (Gauch,1982).
1 minus de ruis wordt Interne Associatie, IA, tussen identieke opnarnen ge-
noemd, en is een maat voor de redundante informatie tussen de twee op-
namen. Voor het berekenen van het percentage dissimilariteit zou men dus
niet 1 mm het percentage similariteit moeten nemen maar: PD IA - PS.
Dat dit vrijwel nooit gebeurt komt natuurlijk omdat men vrijwel nooit weet
welke opnamen identiek zouden moeten zijn, voor zover die oak werkelijk
bestaan.

Gauch (1982) stelt voor wanneer men grote opnamesets heeft en deze clus—
tert synthetische opnamen te maken van alle opnamen in een cluster door per
soort te middelen over de abundanties ervan in alle opnamen van de cluster.
De opnamen in een cluster warden dus opgevat als identieke opnnamen en door
dit middelen wordt ruis en redundante informatie verminderd. De verschillen-
de synthetische opnamen warden verder geanalyseerd.



4) TRANSFORMATIE-ANALYSE.

Aan eon geslaagde kiassifikatie of ordinatie gaat eon geschikte 'data-
editing vooraf (Gauch, 1982) ook wel weighting en transformatie genoemd
(Van der Maarel, 1979).
Data-editing houdt in:
- datatransformatie, w.o. standaardisatie en ordinatie,
- do keuze van do dissimilariteitmaat,
- het weglaton van afwijkende opnamen en soorten, (uitbijters),
- hot weglaten van zoldzame soorton,
- hot kiezon van datasubsets en synthetische opnamon.
De belangrijksto reden voor data-editing is dat met verschillondo editing-
procedures relatief nadruk to loggen is op verschillonde aspekton die in de
datasot verborgen zijn.
Vaak is data-editing nodig om een of andore methode op do gegovens te kunnon
toopasson, zoals standaardisatio, de keuze van de dissimilariteitmaat of
ordina tie.
Eon vegetatie bestaat meestal uit veel soorten met lage bedekking (b.v. 17)
en enkele met een hoge bedekking (b.v. 407.). Zonder een of andere data-
editing weegt in dit geval de soort met 407. bedekking 40 maal zo zwaar in de
verwerking van doze soorten. Hot resultaat zal dus vrijwel geheel bepaald
worden door de soorten met hoge bedekking wat meestal niet gewenst is.

Onder transformatie-analyse versta ik het zoeken naar een geschikte data-
editing procedure. Transformatie is hier dus in ruimere zin gebruikt en
is elke verandering van de verzamelde gegevens alvorens ze door een of
andere (numerieke) methode verwerkt worden.
Er blijkt geen objektieve procedure te zijn die tot de geschiktste data-
editing onder gegeven omstandigheden leidt.
Hieronder worden de konsekwenties van do verschillende editing moge].ijkheden
kort beschreven.

4.1) Data-transformatie.
Voor zeer heterogene situaties blijkt do verwerking van presentie/absentie

van soorten goede resultaten op to leveren (Orloci, 1976). Voor minder
heterogene vegetaties adviseert Gauch (1982) een schaal van 0 tot 10. Van
der Haarel (1979) is het hiermee eens en zet de alfa-nummerieke schaal van
Braun-Blancket om in eon numerieke schaal van 0 tot 9. Als men bedokkings-
waarden heeft in procenten dan is deze schaal ongeveer to verkrigen door
b.v. de tweede-machtsworte1 of do logaritme van doze gegevens te nemen.
Van der Maarel (1979) gebruikt boog-sinus transformatie wat dezelfde re-
sultaten blijkt op te leveren als wortel transformatie.
Hogo bodekkingswaarden worden hierdoor sterk verlaagd waardoor lage bedek—
kingswaardon relatief meor invloed hebben op hot rosultaat.
Voor zeer homogene vegetaties is een nauwkeuriger schaal nodig (b.v. be-
dekkingspercentages) om kleine verschillen tot uiting te laten komen.

In dit onderzoek zal gebruikt gomaakt worden van drie verschillende data-
transformaties: kwadraat-, wortel- en logaritmische transformatie.
Deze transformaties worden vergeleken met bet resultaat zonder datatrans-
formatio on ook met elkaar.
Kwadraat transformatie vers.terkt do verschillen in abundatie tussen do
soorten en legt vooral de nadruk op soorten met hoge bedekking.
Worteltransformatie vermindert do invloed van soorten met hoge abundantie
en logt dus relatief de nadruk op soorton met lage abundantiewaarden.
Logaritmische transformatie legt nog sterkor de nadruk op soorten met lage
abundantie dan worteltransformatie door sterker de hoge bedekkingswaarden te
verminderen.



Standaardisat.ie van de gegevens is als een bijzondere vorm van data
transformatie te beschouwen. Standaardisatie is vaak nodig om een bepaalde
methode toe te kunneri passen en de wijze waarop men standaardiseert heeft
invloed op het uiteindelijke resultaat, doordat bet alle getallen in de
oorspronkelijke opnameset niet in gelijke mate transformeert.
Van der Maarel (1979) bespreekt de gevolgen van twee typen standaardisatie
en van niet standaardiseren.
- standaardiseren van de soorten.

by, door per soort de abundantiewaarden van die soort op te tellen over
alle opnamen en elke abundantie van die soort door deze som te delen.
Het gevoig is eeri onderwaardering van de verschillen tussen de opnamen,
en zodoende een relatieve overwaardering van soorten met lage bedekking.

— standaardiseren van de opnamen.
b.v. door per opname de abundantiewaarden van alle soorten op te tellen
en de abundantiewaarden van alle soorten in deze opname hierdoor te
delen.
Het gevoig hiervan is een overwaardering van opnamen met een lage totale
bedekking, en een overwaardering van soorten met hoge bedekking.
geen standaardisatie.
Dit legt de nadruk op 'gewone soorten, soorten met een niet—lage en niet-
hoge abundantiewaarde. Deze nadruk is des te groter naarmate er meer van
deze gewone soorten samen in 1 opname voorkomen.

Door datatransformatie verandert de schaal en dus de variantie van de
gegevens in de opnameset. Door standaardisatie wordt de dataset op een schaal
met een uniforme variantie gezet.

Ook een ordinatie is een bijzondere vorm van trans-formeren. De soorten of
opnamen worden op volgorde gezet op grond van hun respons op een milieu-
faktor. Dit is op te vatten als een ekologische weging. Een clustertechniek
die op een voorafgaande ordinatie is gebaseerd zoekt naar diskontinuiteiten
op de ordinatie-as en vormt vervolgens 2 clusters met de soorten dan wel op-
namen links en rechts van deze diskontinuiteit.

4.2) Keuze van de dissimilariteitmaat.
Uit het overweldigende aantal dissimilariteitmaten zullen hier alleen die

besproken worden welke later gebruikt zullen worden.
De vier gebruikte dissimilariteitmaten zijn:
Community Coefficient CC,

Percentage Dissimilatity PD,

Euclidisch afstand ED,
Euclidische afstand in het kwadraat ED2.
De formules voor deze dissimilariteitsmaten zijn:

CC 1 - Som(Ai,min) I Som(Ai,ji-Ai,k-Aimin)

PD 1 — PS

PS 2 ( Som(Ai,min) I Som(Ai,j+Ai,k)

ED:(Som(Ai,j-Ai,k)2)1/2

ED2 (ED)2 Ai,j abundantie van soort i in opname j.
Ai,k abundantie van soort i in opname k.

Ai,min laagste abundantiewaarde van soort i in
opnamen j of k

Som de gesommeerde waarderi over alle soorten.



De eigenschappen van deze dissimilariteitmaten zijn:
- Community Coefficient verschilt zeer weinig met Percentage Dissimilarity

in de berekening van de mate verschil tussen twee opnamen. Het is een
kwantitatieve maat. (Deze is per vergissing gebruikt, ik dacht met een
kwalitatieve maat te doen te hebben maar dezelfde naam is aan verschil-
lende maten toegekend.)

- Percentage Dissimilarity is eveneens een kwalitatieve maat. Soorten
met lage abundantiewaarden bepalen de uitkomst in mindere mate als
soorten met hoge abundantiewaarden maar worden niet verwaarloost. Als
een soort veel in de ene en weinig of niet in de andere opname voorkomt
is het Percentage Similariteit kleiner, PD dus groter.
Euclidische afstand legt meer nadruk op verschillen tussen opnamen omdat
hier niet gestandaardiseerd wordt. De maat is gevoelig voor enkele grote
verschillen die het resultaat voor een groot deel kunnen bepalen. Ofwel
enkele soorten die een hoge abundantie in de ene en een vrij lage abun-
dantie in de andere opname hebben. Een geschikte datatransformatie die de
schaal tussen b.v. 0 en 10 brengt kan dit bezwaar wel opheffen.

- Euclidische afstand in het kwadraat is nog gevoeliger voor enkele grote
verschillen als ED. Enkele hoge abundantie waarden in een opname zullen
het resultaat vrijwel volledig bepalen.

Verschillen tussen deze dissimilariteitmaten zitten vooral in hoe ze met
soorten omgaan die wel in de ene maar niet in de andere opname voorkomen.
PD wordt hierdoor beinvloed doordat (Ai,j;Ai,k)min dan nul is. Door te delen
door Som(Ai,j+Aik), een soort standaardisatie, is de invloed van deze
wel/niet situatie niet van doorsiaggevende betekenis op het resultaat van
PD.
Bij Euclidische afstand heeft deze wel/niet situatie veel meer invloed op
het resultaat van ED. Floe meer een soort in de ene opname terwiji die soort
niet in de andere opname voorkomt, des te groter de invloed van die soort
op de Euclidische agstand tussen de twee opnamen.
Bij ED2 wordt dit nog eens versterkt.

Relatief lage of hoge abundantiewaarden betekenen meestal dat er kleine
resp. grote verschillen tussen abundantiewaarden van de twee opnamen is.
Deze verschillen bepalen de uitkomst van een dissimilariteitmaat. Maar niet
voor elke dissimilariteitmaat in dezelfde mate. De relatieve nadruk op lage
dan wel hoge abundantie waarden is in volgorde van toenemende nadruk op hoge
abundantiewaarden voor de beschreven maten:

CC + PD --> ED --> ED2.

De keus van de dissimilariteitmaat hangt net als de keus van de datatrans-
formatie voornamelijk af van de mate van heterogeniteit van de vegetatie.
In zeer heterogene vegetaties is een kwalitatieve maat het geschikst, alleen
de aan- of afwezigheid van de soort telt. In minder' heterogene vegetaties
moet wel met kwantitatieve gegevens gewerkt worden op een niet al te brede
schaal (b.v.O tot 10). Percentage Dissimilarity en deze Community Coeffi-
cient lijken dan maten die evenwichtig met lage versus hoge abundantie—
waarden omgaan. Onderzoekt men een mm of meer homogene vegetatie dan is een
nauwkeuriger -bredere- schaal gewenst (b.v. bedekkingspercentages) en een
dissimilariteitmaat die de aanwezige kleine verschillen goed onderscheidt.
Te denken valt aan de Euclidische afstand, eventueel het kwadraat hiervan.



4.3) Het weglaten van afwijkencJe soorten en opnamen.
Uitbijters zljn soorten met een zeer afwijkende verdeling of mate van voor-

komen over de opnamen t.o.v. alie andere soorten in de opnameset. Uitbijters
kunnen 00k opnamen zljn met een evenzeer afwijkende soortensamenstelling of
abundantiewaarden t.o.v. alle andere opnamen van do opnameset.
De algemene ervaring met uitbijters in eon opnameset is dat ze de resultaten
van een kiassifikatie en vooral van eon ordinatie sterk nadelig beinvloeden
(NiH & Gauch 1980; Gauch 1982). Net is dus nodig deze uitbijters op een of
andere manier eerst te ontdekken om vervolgens ze uit de opnameset weg te
laten en do opnameset zonder uitbijters te analyseren.
Dit ontdekken van uitbijters kan 'met de hand', men weet van de opnamen wel
welke sterk van de rest afwijken. Meer objektief kunnen uitbijters ontdekt
worden met een kiassifikatie- of ordinatietechniek. Clusters met 1 opname
zijn verdacht en kunnen afwijkende opnamen bevatten. In do weergave van eon
ordinatie kunnen opnamen los van alle andere gevonden worden, deze punten
zijn bij nadere bestudering waarschijnlijk als uitbijters te bestempelen.
Wel is het nuttig om deze uitbijters afzonderlijk nog eens goed te bekijken
waardoor ze afwijkend zijn. Welke bijzondere omstandigheden op die plaats
de afwijkende opname liet ontstaan. Dit kan extra informatie op leveren
over het resultaat van do resterende opnameset.

4.4) Net weglaten van zeidzame soorten.
8.v. soorten die minder dan 1Z bedekking hebben in een opname of in minder

dan 5 X van do opnamen voorkomen. De invloed van zeldzame soorten op het re-
sultaat van eon klassifikatie of ordinatie is hetzelfde als dat van uit-
bijters. Ze zijn in die zin ook als uitbijters op te vatten maar uitbijters
hoeven beslist geen zeldame soorten te zijn, vandaar dit onderscheid.
Gauch (1982) rechtvaardigt het weglaten van zeldzame soorten door te zeggen
dat ze vanwege geringe voorkomen van weinig ekologische waarde zijn. Hun
voorkomen in eon opname wordt vooral bepaald door het toeval: in andere
opnamen hadden ze wel voor kunnen komen maar dat doen ze toevallig net niet.
Van der Maarel (1979) bestrijdt dit met voorbeelden en zegt dat veel
soorten van de Orchidaceae, Cyperaceae, Brassicaceae en Scrophulariaceae
goede kensoorten van een bepaald vegetatietype zijn en meestal eon erg lage
bedekking-abundantiewaarden hebben.
Aantal en grootte van de opnamen hebben in deze gevallen, en niet alleen in
deze, veel invloed op het uiteindelijke resultaat (Greig-Smith, 1983).

4.5) Net kiezen van datasubsets en synthetische opnamen.
Datasubsets kunnen gebruikt worden om een vegetatietype beter te bestu-

deren: om te onderzoeken of de opnamen in deze datasubset replikate opnamen
zijn, dus van hetzelfde vegetatietype (Gauch, 1982). Over hoe dit precies
moet gebeuren laat Gauch zich niet duidelik uit. Als de opnamen in een
datasubset geclusterd en geordineerd worden en er is in het resultaat een
zeker verklaarbaar patroon te zien, dan zijn de opnamen in de datasubset
niet identiek. Dit is eerder een verwijt aan de gebruikte methode dan extra
inf'ormatie over do vegetatie. Heeft men het idee opnamen te nemen uit een
volstrekt homogeno vegetatie dan zijn deze opnamen a priori als identiek te
beschouwen. Verwerkt men doze opnamen met een betrouwbaar gebleken cluster
of ordinatio mothoden en or blijkt wel degelijk een zekere struktuur in to
zitten dan is dat eon interessant nieuw inzicht in die vegetatie die nadere
verklaring behoeft.
Do hole dataset kan ook at random in twee datasubsets verdeeld wordon,
waarvan do ene dient om hypothesen to genereren die met de andere datasubset
getoetst worden.



Synthetische opnamen zijn nuttig om ruis te verminderen en redundante in-
formatie samen te vatten (Gauch 1982). Het gaat hier dus om identieke
Opnamen.
De relaties tussen de samengestelde opnamen kan vervo.Igens met klassi-f-
katie- en ordinatiemethoden worden bestudeerd.



5) CLUSTER-STRATEGIEN.

Clustertechnieken kunnen als volgt gekenmerkt worden:
(Williams 1959, en vele na hem)
- hierarchisch of niet hierarchisch;
- agglomeratief of divisief;
- monothetisch of polythetisch;
[en clustertechniek is altijd een kombinatie van deze drie kenmerken.

Niet hierarchische clustertechnieken geven voor een vooraf opgegeven aan-
tal clusters een optimale indeling van de dataset. Dit kan handig zijn om
een grote dataset snel in cen aantal datasubsets te verdelen. Relaties
tussen de clusters zijn onbekend. Daarom worden meestal hierarch.jsche
clustertechriieken gebruikt die wel aangeven hoe clusters samengesteld zijn
uit clusters van lagere clusternivo's. Daarentegen kan een hierarchisch
clustering niet garanderen dat een cluster een optimale indeling is van
de dataset op dat clusternivo. [en eenmaal gemaakte fout in de cluster-
procedure is door de hierarchische struktuur niet meer herstelbaar.
Gauch (1980) geeft een niet hierarchische clustertechniek om een grote
dataset snel in een aantal werkbare brokstukken op te splitsen.

Agglomeratieve clustertechnieken nemen elementen (soorten of opnamen e.d.)
samen tot kleine clusters op grond van een zo groot mogelijke overeenkomst
of een zo klein mogelijk verschil. Dit fuseren van elementen en al gevormde
clusters gaat door tot alle elementen in 1 cluster samengenomen zijn.
Bij het voortgaan van de methode worden de elementen en/of clusters op grond
van steeds minder informatie gefuseerd: voor de eerste fusie wordt alle
informatie gebruikt om de twee meest gelijke elementen samen te nemen. Voor
de laatste fusie van de twee resterende clusters is helemaal geen informat.ie
rneer over, de twee hoeven alleen maar samengenomen te worden. Geeft men de
resultaten weer in een dendrogram dan zijn vooral de laagste clusternivo's,
de clusters onderin het dendrogram, betrouwbaar te interpreteren omdat die
op de meeste informatie zin gebaseerd en omdat gemaakte foutjes in de
fusies, inkorrekt toegekende elementen aan een cluster, niet hersteld kunnen
worden. De clusters met de fout toegekende elementen worden later met andere
clusters, met misschien ook fout toegekende elementen, gefuseerd en bevatten
dus 00k deze fout(en). Het dendrogram wordt daardoor moeilijker interpre-
teerbaar.
Zit er echter veel ruis in de dataset, dan zijn ook deze eerste fusies niet
betrouwbaar omdat die grotendeels op ruis gebaseerd zijn (Gauch 1982).
Die ruis moet er dan eerst uitgehaald worden b.v. door eerst samengestelde
opnamen te maken met een niet-hierarchische techniek.
Nearest Neighbour, Group Averging en Ward's methode zijn veel gebruikte
hierarchisch agglomeratieve clustermethoden (Everitt, 1974).

Divisieve clustertechnieken werken precies andersom als agglomeratieve:
de hele dataset wordt eerst op een zo goed mogelijke manier in twee clus-
ters gesplitst de twee gevormde clusters ook weer enzovoorts, totdat
men tevreden is met het aantal clusters of totdat er een bepaald aantal
elementen in elke cluster zitten of totdat alle clusters nog maar 1 element
bevatten.



De splitsing kan gebeuren op grond van 1 kenmerk (soort), dit heet dan
een monothetjsch divisieve clustertechniek, waarbij dus gezocht moet worden
naar het beste kenmerk voor elke splitsing, Het voordeel is dat men altijd
weet op grond van welk kenmerk de splitsing genomen is, wat latere toevoeg
ing van nieuwe elementen aan de bestaande kiassifikatie erg vergemakkelijkt.
Nadee]. is dat door kleine fouten (een misdeterminatie) of onnauwkeurigheden
(van schatting van abundantie) of gewoon door ruis in de vegetatie, al gauw
een verkeerde soort als differentierende soort wordt gekozen, waardoor de
hele of gedeeltelijke indeling fout is. Alle volgende splitsingen zullen
immers ook fout zijn'
De splitsing kan ook gebeuren op grond van alle kenmerken in de dataset,
polythetisch divisieve clustertechnieken. Net risiko van miskiassifikatie
is hier duidel.ijk veel kleiner. Vooral clusters van de hoogste cluster-
nivo's zulleri betrouwbaar zijn. Clusters op de lagere clusternivo's zul-
len betrouwbaar zijn als er bij eerdere splitsingen geen fouten zijn ge-
maakt. Oat bij divisieve clustertechnieken op grond van steeds minder
informatie clusters afgesplitst worden is in zekere zin 'natuurlijker
dan wat bij agglomaratieve clustering gebeurt. De clusters worden hier
immers steeds kleiner na elke splitsing en bij agglomerati.eve clustering
worderi die steeds groter na elke fusie, wat logischerwijs op grond van
steeds meer informatie zou moeten gebeuren.
De bekendste rnonothetisch divisieve clustermethode is waarschijnlijk
Association Analysis (Williams & Larnbert 1959). Onder de weinige poly-
thetisch divisieve clustermethoden is die van Edwards & Cavalli-Sforza
(1965) het meest besproken.

Een verschijnsel dat bij soms optreedt bij divisieve en agglomeratieve
clustertechnieken is chaining . Voor agglomeratieve methoden houdt dit in
dat steeds 1 element bij een al bestaande cluster toegevoegd wordt. Voor
divisieve methoden betekent dit dat er steeds I element van een cluster
afgesplitst wordt. De interpreteerbaarheid van het dendrograrn wordt hierdoor
nogal bemoeilijkt.

Ekologisch gezien is het gebruik van divisieve clustermethoden meer voor
de hand liggend dan agglomeratieve methoden. Een opnameset die uit verschil-
lende vegetatietypen bestaat moet zodanig gesplitst worden dat opnamen van
een vegetatietype bij elkaar in 1 groep zitten.
Dat dit polythetisch gebeurt is natuurlijker dan om d.it monothetisch te
doen, vegetatietypen worden slechts zelden door 1 soort volledig gekenrnerkt
maar vrijwel altijd door een bepaalde kombinatie van kensoorten. Deze ken-
soorten zal een goede polythetisch divisieve clustertechniek in de opname-
set moeten herkennen.
Zo ook is een hierarchische indeling ekologisch gezien beter dan niet
hierarchische indeling. Men is ook geinteresseerd welke vegetatietypen
nauwverwant zijn, om op een hoger abstraktienivo samengenornen te kunnen
worden d.i. in de cluster waaruit de betreffende vegetatietypen zijn
afgesplitst.

Vandaar dat dit doktoraalonderwerp zich toe zal spitsen op hierarchisch
polythetisch divisieve clustermethoden.



8) IN LITERATUUR GEVONDEN HIERARCHISCHE POLYTHETJSCH DIVISIEVE
CLUSTER -HETHODEN.

6.1) De methode van Edwards & Cavalli-Sforza (1965).Net doel is om zo kompakt mogeljjke clusters te vinden die onderling zoverschillend mogelijk zijn. Als maat voor kompaktheid van een cluster ge-bruikt deze methode het 'within group sum of squares' wss, kriteriumWSS is de som van de gekwadl-ateerde afstanden van alle opnamen met hetzwaartepunt van het betreffende cluster. Hierbij wordt steeds gedacht aande geometrische afstand tussen de opnamen. Daarvoor is het nodig dat deopnamen in een Euclidisehe rujmte kunnen worden afgebeeldUitgaande van een soort opname matrix ( soort of opname ruimte) moetde afstand tussen de opnamen bepaald worden. Dit is precies wat elkedisslmjlariteitsmaat bewerkstelligd
Als formule: WSS Som(D - Dgem)2.O is de geometrische afstand tussen twee opnamen.WSS gedeeld door het aantal elementen van de cluster is de variantie.Net is dan 00k duidelijker om over WSS te spreken als 'binnen-groep varian-tie waarbij dan steeds bedacht moet worden dat het niet om de echtevariantie gaat maar om de variantie maal het aantal elementen van de cluster.Hoe klejner de variantie des te kompakter de cluster. Maar omdat hot gaatom twee zo kompakt mogelijke clusters moot de binnen—groep variantie van deene plus do binnen-gx-oep varjantie van de andere cluster geminjma1ise0worden. Volgens Edwards & Cavalli-Sforza komt dit op hetzelfde neer als hetmaximaliseren van de 'between group sum of squares' ofwel de tussen-groepvariantie Want or geldt dat de 'total sum of squares', de totale variantiegeljjk is aan de sorn van beide binnen-groep variantjes plus de tussen-groepvariantie

Wat deze methode doet is de dataset op aide mogeljjk manieren in tweeclusters opsplitsen, voor elk tweetal clusters de som van de twee binnen-groep varianties te berekenen en Uitejndelijk de dataset in het tweetalclusters opsplitsen waarbjj deze som het kleinst is. Dit is dus gegaranderde optimale splitsing van de dataset in de twee meest kompakte clusters.Waarna dezelfde procedure op de twee gevormde clusters toegepast wordt.Het probleem met deze methocje is dat bet aantal mogelijkheen om een data-set in twee clusters te spljtsen wel zeer snel oploopt met bet aantal teclusteren elementen: het aantal mogelike Splitsingen is geljk aan2(n-1) -1 (Edw.& Cav-Sf.1965)Deze methocje is dan ook niet toepasbaar op opnamesets met meer dan zo'n 20opnamen, vanwege de lange rekentjjd die zulke opnamesets vergen.

6.2) Dissimilariteitanalyse (MacNaughton_sj 1964).Ook deze technjek gaat uit van een dissjmjlaritejtmatrjx Uit de heledataset worden aide opnamen stuk voor stuk a.h.w. ult de dataset gelichten de gemjddede afstancj tot de resterende hoofdgroep bepaald. De opname metde grootste gemidde10 afstand tot de hoofdgroep is bet eerste element vaneen splintergi-oep. Vervolgens wordt voor alle opnamen uit de hoofdgroep degemiddej afstand tot de splintergroep bepaald en de gemiddelde afstand totde hoofdgroep zonder deze opname.
Net verschil tussen de gemiddele afstand tot de hoofdgroep en de gemiddeldeafstand tot de splintergroep van een opname is eon maat in hoeverre de des-betreffende opname bij de Splintergroep dan wel bij de hoofdgi-oep hoort: isdit verschjl groot dan ligt deze opname ver van de hoofdgroep af en dichtbijde splintergroep De opname waarvoor het verschjl tussen de gemiddeldeafstand tot de hoofdgroep en de gemidd0 afstand tot de sPlintergroep hotgrootst is wordt aan de spllntergroep toegevoegd



De splintergroep wordt uitgebreid zolang er opnamen zijn die dichter bij
de splintergroep liggen dan bij de hoofdgroep. De procedure gaat dus net
zolang door totdat het verschil tussen de genoemde gemiddelden kleiner dan
nul wordt. De nu gevormde hoofdgroep en splintergroep zijn dan het eind-
resultaat van de splitsing van de dataset in twee clusters. Elke cluster
wordt vervolgens op dezelfde manier in twee clusters gesplitst, voor zover
dat mogelijk is.

Verwacht kan worden dat deze methode veel sneller werkt dan die van
Edwards & Cavalli-Sforza eenvoudig omdat bier veel minder gerekend hoeft
te worden.
De keus van de eerste opname in de splintergroep is van groot belang voor
het verdere verloop van de clustering. Wijkt deze opname 'teveel' af van de
hoofdgroep dan zal geen enkel element bij deze splintergroep toegevoegd
worden. Dit kan terecht zijn als dit een erg afwijkende opname is. Maar het
is 00k goed denkbaar dat dit afsplitsen van een cluster met 1 opname een
gevolg is van het splitsingskriterium (het verschil tussen die gemiddelden):
in bet begin van de procedure als de splintergroep nog klein is is de gemid-
delde afstand van een opname tot de splintergroep niet symmetrisch aan de
gemiddelde afstand van dezelfde opname tot de hoofdgroep.
De hoofdgroep is immers veel groter dan de splintergroep en bij het bereken-
en van de geniiddelde afstand tot de hoofdgroep wordt door een veel groter
aantal opnamen gedeeld dan bij het berekenen van de gerniddelde afstand tot
de splintergroep. Verschillen tussen de onderzochte opname en de opnamen in
de hoofdgroep zullen door het middelen weggewerkt worden terwijl dit bij bet
berekenen van de gemiddelde afstand van een opname tot de splintergroep veel
minder het geval is. Net gevoig is dat de gemiddelde afstand van een opname
tot de splintergroep snel groter zal zijn dan de gemiddelde afstand van deze
opname tot de hoofdgroep waardoor verdere toevoegingen van elementen aan de
splintergroep gestopt worden.
Net te verwachten gevolg van dit asymmetrische uitmiddelen is zeer waar-
schijnlijk chaining: er wordt steeds een splintergroep van 1 opname gevormd
waaraan verder geen andere opnamen aan toegevoegd worden orndat het verschil
van elke andere opname t.o.v. de splintergroep groter lijkt dan het verschil
met de hoofdgroep.
Mogelijk is zijn dit redenen waarom deze methode nergens in de literatuur
wordt toegepast of in programmatheken wordt verwerkt.

6.3) Nearest Centre (Fresco & Beintema-Hietbrink, 1969, ongepubliceerd).
Deze methode is een kombinatie van de methode van Edwards & Cavalli-Sforza

en die van MacNaughton-Smith. Net splitsinyskriterium is eveneens de klein-
ste som van de beide binnen-groep varianties, maar bet kriterium om door te
gaan met het vergroten van de splintergroep is een heel andere dan MacNaugh-
ton-Smith gebruikt.
Net gaat om bet vinden van zo kompakt mogelijke clusters die onderling zo
verschillend mogelijk zijn, dus zover mogelijk uit elkaar moeten liggen.
Zo kompakt mogelijke clusters worden gevonden als de variantie van de clus-
ter zo klein mogelik is. Deze zi)n zo ongelijk mogelijk als de gemiddelde
dissimilariteit tussen deze clusters zo groot mogelijk is.
Dit is dus heel wat anders dan het maximaliseren van de tussen-groeps van-
anties: de variantie van de dissimilaniteiten tussen de clusters is eveneens
minimaal, want juist alle grote dissimilariteitswaarden karakteriseren de
verschillen tussen de clusters. In literatuur wordt vaak gezegd dat bet



minimaliseren van de som van de binnen-groep varianties hetzelfde resul-
taat oplevert als het maximaliseren van de tussen-groeps variantie wat
een denkfout is: de gemiddelde dissimilariteiten tussen de clusters moeten
maximaal zijn en niet de variantie ervan! (Fresco pers. konim).
Nearest Centre gebruikt een Student-t toets om te besluiten of een splinter-
groep wordt vergroot of dan met dit vergroten wordt gestopt. Ervan uitgaand
dat de opnamen uit eenzelfde verdeling zijn genomen is de variantie van de
beide clusters gelijk. Hoe groter de gemiddelde dissimilariteit tussen de
clusters is, des te signifikanter het resultaat van de t—toets.
De splintergroep wordt net zolang vergroot zolang de t-toets een verbetering
van signifikantie-nivo geeft. Als de t-toets plotseling verslechtert door
de toekenning van een volgende opname dan wordt gestopt met het vergroten
van de splintergroep en is de opnameset in twee clusters opgesplitst.
Oezelfde procedure herhaalt zich dan op elk van deze twee clusters.

Het voordeel van deze methode boven die van Edwards & Cavalli-Sforza is
dat hier veel minder gerekend hoeft te worden en er dus met veel grotere
datasets gewerkt kan worden. 00k ten opzichte van de methode van MacNaugh-
ton-Smith lijkt deze methode een verbetering aangezien het splitsings—
kriterium niet aan een asymmetrisch uitmiddelingseffekt onderhevig is.

6.4) De methode van Calinski & Harabasz, (1914).
Deze methode minimaliseert evenals de methode van Edwards & Cavalli-Sforza

de sorn van de binnen-groep varianties maar probeert het aantal uit te voeren
voeren berekeningen op een heel andere manier te reduceren dan bij de
laatste twee besproken methoden gebeurt. De methode gaat ni. uit van een
'minimum spanning tree', MST, ook wel 'shortest dendrite' genoemd.
Een MST verbindt alle opnamen in een Euclidische ruimte zodanig dat er geen
lussen in optreden en dat de totale lengte de kleinste is van alle moge-
lijke 'spanning trees'. Een MST heeft dus n - 1 zijden, waarbij n het aantal
opnamen is. Een MST kan eenvoudig verkregen worden m.b,v. de agglomaratieve
hierarchische clustering, 'nearest neighbour' ook wel 'single linkage
clustering genoemd (zie Everitt, 1914).
Steeds worden elementen met elementen; elementen met al eerder gevormde
clusters of clusters met clusters gefuseerd op grond van de kleinst gevonden
afstand. De nieuw gefuseerde elementen of clusters worden met een zo kort
mogelijke lijn met elkaar verbonden, de lengte van de lijn wordt bepaald
door de dissimilariteit tussen twee elementen of element en het dichtstbij-
zijnde element uit de cluster of de twee dichtstbijzijnde elementen uit
twee clusters.
Deze MST is op grond van een minimale som van de beide binnen-groep varian-
ties te verdelen in k clusters.
Voor beste aantal clusters is een F-verdeelde formule afgeleid (zie verder).
Om de MSI in twee groepen te verdelen zijn er nu niet 21n-1) - 1 mogelijk-
heden zoals bij Edwards & Cavalli-Sforza maar n - 1 mogelijkheden: door

1 lijnstuk weg te nemen krijgt men twee clusters en er zijn n - 1 lijn-
stukken. Van elk tweetal clusters wordt de binnen-groep variantie van beide
clusters berekend, en dat tweetal met de laagste som van de genoemde varian-
ties, vormen het resultaat van de splitsing van de dataset in twee clusters.
Voor het berekenen van k clusters moet men k - 1 lijnstukken uit de minimum
spanning tree verwijderen.
Voor al deze k clusters wordt de som van de binnen-groep variantie van
cluster 1 t/m k geminimaliseerd.



Voor de beste waarde van k is bet Variance Ratio Criterium' , VRC, bedacht.
Voor elke waarde van k wordt voor de gevonden optimale splitsing naast de
binnen-groep variantie van elke cluster ook de tussen—groeps variantie
berekend.
VRC is nu uit te rekenen want:

VRC (TGV/(k-1)) / (SBGV/(n-k)) (1<k<n neem ik aan).
TGV is de tussen-groeps variantie,
SBGV is de som van de binnen-groep varianties.
De k waarbij het variantie—ratio kriterium maximaal is, is het beste aantal
clusters'. Ofwel: bij een absoluut of lokaal optimum van bet variantie-ratio
kriterium geeft de bijbehorende k de beste resultaten. Zijn er meerdere
lokale optima van het variantie—ratio kriterium dan moet de eerste worden
gekozen, dus de laagste k.
Calinski & Harabasz tonen verder aan dat als het variantie-ratio kriterium
monotoon toeneemt met k er geen clusters bestaan met meer dan 1 element.
Als het variantie-ratio kriterium monotoon afneemt met k dan bestaat er een
hierarchische indeling.

Zij vertellen goede tot zeer goede resultaten met bun techniek te krijgen,
tenminste zo goed als de methode van Edwards & Cavalli-Sforza, maar vinden
zelden dezelfde resultaten als de methode van Edwards & Cavalli-Sforza met
dezelfde ingangsgegevens.

6.5) Snob (Boulton & Wallace, 1910).
In plaats van het within group sum of squares'- kriterium als maat voor

de kompaktheid van een cluster zoals boven beschreven methoden doen, ge-
bruikt deze techniek een eerder afgeleide informatie-maat (Wallace & Boul-
ton, 1968), gebaseerd op de informatie-theorie van Shannon & Weaver (1949).
Deze informatie-maat is ook een maat voor de variantie van een cluster
(Ball & Hall, 1961 in Boulton & Wallace, 1910).
Deze informatiemaat moet eerst geschat worden en vervolgens gerninimaliseerd.
De maat bestaat uit 8 variabelen waarvan sommige geschat worden met
maximum likelyhood schatters en voor andere wordt een Normale verdeling
verondersteld waarna ze geschat kunnen worden. Voor het minimaliseren van
deze geschatte informatiemaat hebben zij vijf strategieen bedacht, hier-
voor zi verwezen naar hun artikel.
Voor elke splitsing moet worden uitgegaan van twee groepen, deze kunnen
van te voren worden opgegeven, anders splitst de methode de dataset at
random in -twee delen. Deze splitsing wordt door relocatie op grond van het
geminimaliseerde informatie-kriterium verbeterd.
Als een atribuut (soort) geen waarde heeft voor een bepaald te clusteren
element (opname) dan wordt het randtotaal van dit atribuut niet gebruikt
in de schatting van de informatie-maat.
Door de ingewikkeldheid van de methode kost een opnameset van 200 opnamen
met 80 binaire soorten zo•n 30 minuten rekentijd.

Duidelijk mag zijn dat deze methode veel minder doorzichtig is als de
eerder beschreven methoden. Bovendien kunnen zij het vinden van het abso-
lute minimum van hun informatie-maat niet garanderen, zeggen deze ook
vaak niet te vinden en beloven betere minimalisatie-strategieen. Wel garan-
deren zij dat na een eindig aantal herhalingen éen minimum gevonden zal
worden. Williams (1978) vindt dat dit in somrnige gevallen wel erg lang
duurt en geeft hiervoor een oplossing in het programma Remul. Hier wordt
eerst een monothetische divisieve clustering uitgevoerd (Associatie
Analyse ?) en het resultaat wordt met de methode van Boulton & Wallace
verbeterd. Wat nu wel snel blijkt te kunnen.
00k voor missende atribuut-waarden heeft Williams (1918) een oplossing
gevonden.



6.6) Do methode van Noy Meir (1973).
Doze techniek is voert eerst een ordinatie uit, projekteert a.h.w. alle

opnamen op deze ordinatieas en splitst dan de as ze goed mogelijk in
twee clusters op grond van een variantie kriterium. Waarna de methode op
de gevormde clusters herhaald wordt.
Noy-Meir borduurt hiermee voort op het werkt van Williams & Dale (1965) die
echter een splitsings-kriterium gebruiken die niet in alle gevallen blijkt
to voldoen. Do gebruikte ordinatie-methode is Principale Componenten Analy-
se, PCA. De projektie van do opnarnen hierop is dus weer in n - 1 manieren
in twee clusters te verdelen.
Hot de som van de binnen-groep varianties van cie clusters blijkt als krite-
rium goed te voldoen, tenzij de twee clusters stork in grootte, d.i. aantal
elementen, verschillen: er worden dan onterecht opnamen aan do grootste
cluster toegekend, zodat deze overbedeeld wordt.
Daarom is in doze methode een kriterium voor splitsbaarheid, KS, bedacht.
Het verschil van de geschatte totale variantie en do som van de geschatte
binnen-groep varianties blijkt goed to voldoen, dit is dus de tussen-groep
variantie.
De formule voor KS in de gebruikte terminologie:

KS (TSS/(n—1)) — ( (WSS1/(m—1)) + (WSS2/(o—1)) ).
n is hot totale aantal opnamen,
m het aantal opnamen in de one cluster,
o hot aantal opnamen in de andere cluster.
N.B.: het gaat hier om schatters van werkelijke varianties terwijl hiervoor

steeds de som van de gekwadrateerde afstanden tussen opnamen en het
zwaartepunt van de cluster als binnen-groep variantie word betiteld.

Met kriterium voor splitsbaarheid is echter afhankelijk van de schaal van de
ordinatieas en moet daarom gestandaardiseerd worden.
Gekozen is voor het kwadraat van het bereik van de as, r2.
0.02 <: KS/r2 < 0.06 blijkt voor alle getoetste datasets goede resultaten
op te leveren. Als KS/r2 0.04 dan wordt do ordinatieas in het midden
gesplitst.
Noy-Meir onderzoekt vervolgens of de methode betere resultaten oplevert
met een verbeterde PCA n.l. non-centred PCA en/of met een passende rotatie
van de ordinatieassen (varimax), zie hiervoor dit artikel en eerdere
artikelen van deze auteur.

Alle resultaten van de 'submethoden' blijken naar tevredenheid interpre—
teerbaar. Verschillen zitten voornamelijk in de verwerking van de 'residu-
groep . Deze groep is alleen in negatieve zin gedefinieerd: opnamen hierin
hebben weinig of geen overeenkomsten met geclusterde opnamen en dat is het
enige wat ze met elkaar gemeen hebben.

6.7) Axor & Monit (Lambert, Meacock, Barrs & Smartt, 1973).
Deze methoden dragon niet veel bij aan wat al beschreven is.

Axor werkt overeenkomstig als de methode van Noy-Meir: een ordinatieas
-verkregen uit PCA of Principale Coordinaten Analyse- wordt optimaal in
twee delen gesplitst. Hier echter op grond van het 'between-group sum of
squares' kriterium. Deze splitsing kan dan verbeterd worden door relocatie
van de opnamen in do beide clusters met eon aantal technieken.
Monit clustert niet op een ordinatieas maar gebruikt dezelfde relocatie
technieken na een monothetisch divisieve clustering.
Williams (1976) beschrijft het programma Polydiv die ook op een PCA-
ordinatie met op grond van een maximale tussen-groeps variantie een hier-
archisch polythetische divisieve clustering opleverd.



6.8) Twinspan (Hill, Bunce & Shaw, 1975).
Voluit: Two-way indicatorspecies analysis.

In het kort wordt eerst een opname en soort ordinatie uitgevoerd,
de opnameordinatie wordt in het zwaartepunt in tweeen gesplitst en er
worden indikatorsoorten gezocht voor het linker en rechter gedeelte van
de ordinatieas. Met deze indikatorsoorten wordt ook een opname-indeling
gemaakt en vergeleken met de ordinatie indeling. De uiteindelijke indeling
van de opnamen is de indeling waarbij de ordinatie en de indikatorsoorten
indeling zo goed mogelijk met elkaar overeenkomen.
De gebruikte ordinatietechniek is Reciprocal Averaging, RA (Hill, 1973)
(zie Appendix C).

Het vinden van de indikatorsoorten bij een ordinatie indeling gaat als
volgt:
Noem Mi het totale aantal opnamen aan de linkerzijde van het zwaartepunt
van de ordinatieas,
M2 het totale aantal opnamen aan de rechterkant.
Noem ml het aantal linkeropnamen waarin een soort voorkomt,
m2 het aantal rechteropnamen waarin dezelfde soort voorkornt.
Als mi/Mi 1 is, dan is de betreffende soort een perfekte indikator voor
het linker rechter deel van de opnameordinatie: die soort komt in alle
linker opnamen voor en in geen enkele rechter opname.
Dit is natuurlijk zelden het geval, daarom is de indikatorwaarde I bedacht:

= I (mi/Mi) — (m2/M2) I.
De vijf hoogste indikatorwaarden leveren de vijf indikatorsoorten op.
Deze indikatorsoorten zijn in te delen in linker en rectiter indikator-
soorten. De linker indikatorsoorten krijgen de waarde -1, de rechter
indiktorsoorten de waarde ÷1. Op grond van het voorkomen van 1 of meer mdi-
katorsoorten krijgt elke opname flu een indikatorscore. De indikatorscore van
een opname is de som van de nieuwe indikatorwaarden -indikatorvalenties- van
de indikatorsoorten die de opname bevat. Met deze indikatorscore zijn alle
opnamen in te delen op een 6-punts schaal. Doze wordt net als de ordinatie-
indeling in een linker en eon rechter deel gesplitst, met als drempelwaarde
de hoogste indikatorscore voor de linker groep.
Bijvoorbeeld:

stel er is 1 indikatorsoort voor de linker groep en dus vier voor de
rechter, dan zijn do mogelijke indikatorscores van de opnamen:
-1, 0, ÷1, ÷2, +3 of +4. Do drempelwaarde is 0, dus opnamen met score
-1 of 0 horen in de -l-inkergroep, opnamen met score 1, 2, 3 of 4 tot do
rechtergroep. Dat betekent dat opnamen zonder indikatorsoorten in
dit geval 00k tot de linker groep horen.

Met is goed denkbaar dat een opname op grond van de ordinatieindeling
in een andere groep wordt ingedeeld dan op grond van de indikatorindeling.
Dit is een discordante opname. De drempelwaarde, op de ordinatieas, wordt
zo verschoven dat or zo mm mogelijk discordante opnamen zijn. Simpelweg
door voor elke mogelijke drempelwaarde op de ordinatieas het aantal discor-
dante opnamen te tellen en do splitsing te kiezen met hot kleinste aantal
diskordante opnamen. De splitsing van de ordinatieas in bet zwaartepunt is
irnmers een arbitraire keuze. Wat nu toch nog overblijft als discordante op-
namen zijn miskiassifikaties. Echter: de ene miskiassifikatie is misser'
dan de andere. Eon miskiassifikatie die maar een beetje mis is beet een
'bordeline' miskiassifikatie. Dit grensgeval wordt gevonden door links en
rechts van de uiteindelike drompelwaarde eon 'zone van indifferentie' te
ontwerpen op de ordinatieas. Deze zone wordt als volgt berekend:



Noem Xmin de laagste score van de opname op de ordinatieas, dus de meest
linkse opname. Xmax is zodoende de meest rechtse opname op de ordinatieas.
Noem Dde gevonden drempel waarde. Net gebied op de ordinatieas tussen
(0 - Xmin)/5 en (Xmax - 0)15 is de zone van indifferentie ofwel de
kritieke zone.

kritieke
In beeld:

I zone
(ordinatie as)

Xmin 0 Xmax

Opnamen die binnen deze zone op de ordinatieas liggen zijn
bordenl.ine miskiassifikaties. Miskiassifikatie die zelfs hier buiten vallen
zijn ware miskiassifikaties.

Naast indikatorsoorten, waar de indeling gedeeltelijk op gebaseerd is,
kunnen soorten ook meer in de ene groep voorkomen als in de andere groep.
Als een soort tenminste twee maal zovaak in de ene groep voorkomt als in de
andere dan is dit een 'preferential' voor de ene groep.
Deze verhouding van voorkomen moet echter wel worden gestandaardiseerd naar
het aantal opnamen dat in elke groep voorkomt, anders zullen de meeste
soorten voorkeursoorten zijn van de grootste groep.

Omdat de RA-ordinatie erg gevoelig blijkt te zijn voor enkele opnamen die
verder weinig voorkomende soorten bevatten is een passende 'down-weighting'
nodig voor deze afwijkende soorten omdat anders de ordinatie beslist niet
een weergave is van een in de data aanwezige gradient. Down-weighting wordt
toegepast op soorten waarvan de som van de aburidanties over alle opnamen
kleiner is dan 1/5 van het aantal opnamen.
Ofwel als A.j < m'

m' rn/5,
A.j is het randtotaal van soort j, dus de som van de abundanties van soort

j over alle opnamen.
m is het totale aantal opnamen.
De weegfaktor W waar de abundantie van zo'n soort mee wordt vermenigvuldigd
is:

(A.j/m' )2
oftewel:

Wj I (A.*5)/m )2.
Wj is dus steeds kleiner dan 1,
M.i. geen erg voor de hand liggende of doorzichtige manier van doen. De mate
van voorkornen van een soort is immers onafhankelijk van het aantal opnamen.
Door veel opnamen te nemen krijgt men hooguit een betrouwbaardere schatting
van het gemiddelde voorkomen van een soort. Als men denkt een erg goede
schatting gemaakt te hebben door erg veel opnamen te bekiken, zegt het aan-
tal opnamen nog niets over de afwijkendheid van een soort. Als een soort
volkomen hornogeen over een gebied verspreid is is de schatting uit 1 opname
dezelfde als de schatting uit 100 opnamen.

Bij het berekenen van de indikatorwaarden, en dus van de opnamescores,
wordt alleen uitgegaan van de aan- of afwezigheid van een soort links of
rechts van een drempelwaarde op de ordinatieas. Om toch rekening te houden
met de mate waarmee soorten voorkomen worden 'pseudosoorten' gemaakt op
grond van de bedekking van een soort, De bedekkingschaal wordt daartoe
in een aantal kiassen gedeeld, b.v. 0-3-5-10-25 7. bedekking, naar keuze van
de gebruiker, Komt soort A met maximaal 3 7 in een opname voor dan wordt



soort A in Twinspan verwerkt als pseudosoort Al: 'de soort A met een bedek-
king van maximaai dan 3 Z'. Pseudosoort A2 heeft een bedekking van maxi—
maal 5 X, A3 maximaal 10 X, A4 maximaal 25 '/ en A5 heeft meer dan 25 Z

bedekking. Er kunnen dus nooit twee pseudosoorten van een echte soort in
een opname voorkomen.
Bij het berekenen van de indikatorsoorten mogen ook nooit twee pseudosoor—
ten van een en dezelfde echte soort indikatorsoorten worden. De pseudo-.
soort met de laagste bedekking wordt dan als indikatorsoort gekozen. De
andere pseudosoorten bevatten irnmers 00k deze bedekkingsklasse, wat
andersom niet het geval is.
Preferential kunnen wel uit verschillende pseudosoorten van dezelfde echte
soort gevormd worden.

Ondanks de niet geringe ingewikkeldheid van de methode blijkt Twinspan
een snelle methode te zijn en krijgen de auteurs ekologisch goed interpre-
teerbare resultaten.

Het verschil tussen de methode van Noy-Heir en Twinspan zit dus in de
verschillende manieren om tot een ordinatie te komen, PCA resp. RA, en
hoe deze ordinatie-as vervolgens in tweeen gesplitst wordt.
Noy-Meir doet dit m.b.v. een dissimilariteitmaat -daarbij weer informatie
verliezend- (zie Algemene Theorie). Twinspan splitst de ordinatie-as in het
midden in tweeen waarbij het splitsingspunt later eventueel verbeterd wordt
door de opname indeling gebaseerd op de indikatorsoorten.
Voor de splitsing in het midden is geen objektieve reden te geven.
Een kombinatie van beide is wellicht het beste:
- maak met de beste ordiriatietechniek een rangschikking van opnamen langs

een gradient,
- vindt op grond van de laagste binnen-groep variantie som hierop de belang-

rijkste diskontinuiteit,
- vindt voor elke cluster links en rechts van deze diskontinuiteit de

soorten die de clusters het best karakteriseren,
- bekijk of de splitsing m.b.v. de gevonden indikatorsoorten voor

verbetering vatbaar is.



7) METHODE.

Om Nearest Centre, Twinspan en de methode van Edwards en Cavalli-
Sforza te vergelijken is het handig om van een gefingeerde opnameset
uit te gaan. Hierin zijn gradienten, het voorkomen van verschillende
soorten t.o.v deze gradienten en de plaatsen van de opnamen t.o.v de
gradienten bekend. Dus 00k wat het resultaat zou moeten zijn van een
geslaagde clustering.
Hier wordt steeds uit. gegaan van twee opnamesets van 10 opriamen, de ene
opnameset met relatief hoge bedekkingswaarden van de erin voorkomende
soorten (HB) do ancler met lage bedekkingswaarden (LB)
In beide opnamesets spelen steeds 2 faktoren eon rol (0F2) dit zijn
gradienten die het voorkomeri van de soorten bepalen.
Do gradienten zijn onafhankelijk van elkaar en in het fiktieve opname-
veldje J.oodrecht opelkaar voorgesteld (zie figuur 3).
Gradient 1 bepaalt bet voorkomen van de soorten 1 , 2 en 3. Soort 1 komt
bet meest voor waar faktor 1 het minst tot uiting kornt ('links in de
eerste gradient'), soort 3 komt het meest voor waar de faktor het meest
tot uiting komt ( 'rechts in de eerste gradient') en soort 2 komt het
meest voor in bet midden van de eerste gradient (zie figuur 3 en 4a)
De tweede gradient. bepaalt het voorkomen van do soorten 4,5 en 6.
Soort 4 heeft zijn hoogste bedekkingswaarden 'onder in do tweede gradient',
dus daar waar de tweede faktor het minst tot ulting komt, soort 6 komt
bet meest 'bovenin do tweede gradient' voor, daar komt de tweede faktor
hot mmest tot uiting en tenslotte soort 5, doze soort komt vooral in bet
midden van de tweede gradient voor (zie figuur 3 en 4b).
Deze twee gradienten zijn globale faktoren: beinvloeden bet voorkornen van
soorten in bet hele opnameveld.
Het is goed denkbaar dat er in een vegetatie ook lokale faktoren een rol
spelen die geleidelijk veranderen. Een lokale gradient wordt bier een
bij-faktor genoemd. Het voorkomen van soort 7 en 8 wordt bepaald door een
bijfaktor die van opname 6 naar 2 naar 5 (zie figuur 3).
Het voorkomen van soort 7 is aan doze bijfaktor gebonden en wordt niet
beinvloed door de andere twee globale faktoren. Soort 7 komt bet meest voor
daar waar de bijfaktor bet meest tot uiting komt, dus in opname 5, minder
in opname 2 en bet minst in opname 6. Net voorkomen van soort 8 wordt ook
door de bijfaktor bepaald maar deze soort is negetief met de bijfaktor ge-
korreleerd, komt dus in steeds mindere mate voor naarmate de bijfaktor
meer merkbaar is. De twee andere gradienten hebben geen invloed op de mate
van voorkomen van soort 8. Binnen de waarden die de globale faktoren bier
aannamen kan soort 8 good gedijen en komt overal in dezelfde mate voor
(zie figuur 4c).
De figuren 4d, e en f komen overeen met respektivelijk 4a, b en c maar dan
met lage bedekkingswaarden.
Deze bijfaktor is eenvoudig te maskeren door de soorten 7 en 8 weg te laten
in alle opnamen van beide opnamesets.
Dit levert twee nieuwe opnamesets op: 0F2-HB en 0F2-LB: opnamesets waarin
twee globale faktoren een rol spelen zonder C-) bijfaktor, de one met vrij
hoge de ander met vrij lage bedekkingswaarden. Naast de opnamesets 0F2+HB en
0F2+L8 waar de bijfaktor wel ( '+' ) een rol speelt.
Net al of niet weglaten van de bijfaktor is op te vatten als een toets van
gevoeligheid van do verschillende methoden: bet herkennem van de bijfaktor
wi-jst op een gevoelige clustermethode.
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In cie tabellen 1 en 2 zijn de gebruikte bedekkingswaarden gegeven.
In tabel 1 de hoge bedekkingswaarden in tabel 2 de lage.

Tabel 1

Hoge bedekking:
opn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

srt: 1 40 20 4 50 30 10 0 40 20 4

2 I
10 50 10 4 20 20 4 10 50 10

3
I

4 20 40 0 10 30 50 4 20 40

4 4 4 4 10 10 10 10 20 20 20
5 I 4 4 4 20 20 20 20 4 4 4

6 I 20 20 20 10 10 10 10 4 4 4

7 I 0 10 0 0 20 4 0 0 0 0

8 j 20 4 20 20 1 10 20 20 20 20

label 2.
Lage bedekking:

opn: 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10

srt: 1
I

15 5 1 20 10 3 0 15 5 1

2 I 10 20 10 5 15 15 5 10 20 10

31 1 515 0 31020 1 515
41 1 1 1 3 3 3 3 5 5 5

5! 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3

6! 5 5 5 3 3 3 3 1 1 1

7 I 0 5 0 0 10 1 0 0 0 0

8 I
10 3 10 10 1 5 10 10 10 10

Nearest Centre en Edwards & Cavalli-Sforza worden vergeleken met de
vier eerder besproken dissimilariteitsmaten:

Percantage Dissimilarity (PD),
Community Coefficient (CC),
Euclidische afstand (ED),
Euclidische afstand in het kwadraat (ED2).

Aangezien Iwinspan niet met dissimilariteitsmaten werkt kunnen deze niet
gevarieerd worden. De datatransformatie daarentegen wel. De drie methoden
zijn dan ook toegepast na vier, 00k eerder besproken, datatransformaties:

Kwadraattransformatie (Data2),
Geen transformatie (Geen),
Worteltransformatie (Wortel),
Logaritmische transformatie (Ln).

In literatuur is op het nut van een ordinatie naast een kiassifikatie ge-
wezen (ie Algemene Theorie). Daarom zijn de opname sets ook geordineerd
en wel met ordinatieprogramma Decorana (Hill, 1973). Dit is een ordinatie-
programma gebaseerd op Reciprocal Avegaging (zie Appendix C). Iwinspan
maakt een kiassifikatie na een RA-ordinatie uitgevoerd te hebben.
Ret lijkt dus nuttig beide resultaten te vergelijken.
Om de resultaten van de klassifikatietechnieken en de ordinatietechniek
makkelijk te kunnen interpreteren is in figuur 5 weergegeven welke dendro-
grammen en 'ordinogrammen te verwachten zijn als korrekte uitvoer van de
methoden. Dit varieert als de bijfaktor al dan niet een rol speelt (soor-
ten 7 en 8 al dan niet in de opnamesets voorkomen) en op welke gradient
de methode in dat geval clustert of ordineert.



Samengevat zal het volgende gedaan worden:
Op de opnamesets 0F2-H8, OF2+HB, OF2L8 en 0F2+LB worden drie datatrans-
formaties toegepast, ni. Kwadraat.-, Wortel- en Ln—transformatje, aismede
Geen transformatie.
Dit levert dus 16 verschillende datasets op die met Nearest Centre,
Edwards & Caval.li-Sforza, Twinspan en Decorana zullen worden geanalyseerd.
Voor Nearest Centre en Edwards & Cavalli-Sforza geldt bovendien dat deze 16
datasets met vier dissimilariteitsmaten worden onderzocht, t.w. PD, CC, ED

en ED2.

8) RESULTATEN.

8,1) Vergelijk Nearest Centre en Edwards & Cavalli-Sforza.
rn de tabellen 3 en 4 staan de resultaten van Nearest Centre uitgedrukt

in de korroboratiegraad, K.
K is de mate van overeenkomst tussen resultaat en de bekende werkelijkheid
(weergegeven als te verwachten dendrogrammen in figuur 5).
Dit is dus 00k een maat voor de interpreteerbaarheid van de resultaten.
K is gedefinieerd als het aantal korrekt ontdekte clusters per clustering.
Er gelden de volgende regels:
- als een korrekte cluster afsplitst wordt dan wordt K met 1 opgehoogd.
- als door chaining een korrekte cluster achtereenvolgens opname voor opname

afsplitst wordt dan wordt K opgehoogd met een half: de elementen van de
cluster zijn wel ontdekt maar niet in 1 cluster samengenomen
(dit is vaak het geval met opnamen 2 en 9).

- K wordt ook opgehoogd met 1/2 als de bijfaktor gedeeltelijk is ontdekt
(opnamen 2 en 5 in 1 cluster).

De plusjes betekenen dat de desbetreffende clustering de bijfaktor
volledig heeft herkend (opnamen 2,5,6 in 1 cluster). +1- betekent dat de
de bijfaktor gedeeltelik herkend is (opnamen 2 en 5 in 1 cluster).
De waarden van K staan bij elk cluster resultaat in bijlage I en II vermeld.
De hoogst mogelijke score is steeds 3 clusters per clustering, tenzij de
een opnameset met bijfaktor clustert op de tweede gradient want dan is K

vier (zie figuur 5f). Bij Nearest Centre en Edwards & Cavalli-Sforza is
dit geen enkele keer gebeurd. De Som in tabel 3 en 4 is dus maximaal 12.
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label 3.
Korroboratiegraad per clustering.

Nearest Centre.

I PD
I

CC I ED ED2
I

Som

0F2-H8

Data2 1 1 3 I 3
I

8

Geen 1 I 1
I 3 I 1 6 I

Wortel
I 1 I

1 I 1 I 1 6
I

Ln 1 I 1 I 0 1 3 I

Som 4 I 4 I 7 I 6 21 I

I 0F2HB

Data2
I

2.5
I

2 I 3 I 1 I 8.5
Geen

I 2.51 21 3
I 1 18.5!

Wortel
I

0 I 0 I 0 I 0 I 0

Ln 1 I 1 11.5÷1—12.5+1—I 6 I

Som I 6 I 5
I 7.51 4.51 23 I

0F2-L8

Data2 I 2
I 2 I 2 1 I 7 I

Geen I 2 I 2 I 2 I 1 I 7 I

Wortel I 2.5 I 2.5 I 2.5 I 2 I 9.5 I

Ln I 2.5 I 2.5 0.5 I 2 I 7.5 I

Som I 9 I 9 I 7 I 6 31 I

I 0F2+LB

Data2 I 2.5 I 1.5 I 2.5 I 1 I 7.5 I

Geen I 1.5 1.5 I 2.5 I 1 6.5 I

Wortel I 2.5÷ I 2.5+ I 2.5+ 2÷!— I 9.5 I

Ln
I 2.5÷ I 2.5+ 12.5+1—12.5÷1—I 10 I

Som I 91 81 101 6.51 33.5I

Uit tabel 3 kan het volgende gekonkludeerd worden:
- Nearest Centre geeft met opnamesets met hoge bedekking de best interpre-

teerbare resultaten als op de gegevens eerst een kwadraat transformatie
wordt toegepast en als dissimilariteit de Euclidische afstand genomen
wordt. Geen datatransformatie en Euclidische afstand geeft bijna overeen-
komstig interpreteerbare resultaten.

- Bestaan de opnamesets voornamelijk uit lage bedekkingswaarden, dan blijkt
een voorafgaande wortel transformatie de meest interpreteerbare resultaten
te geven en kan men de voorkeur geven aan Percentage Dissimilariteit.
Logaritmische transformatie doet echter niet veel onder voor wortel trans-
formatie. Zo ook geven Community Coefficient en Euclidische afstand goede
re s ult a ten

- W.b. de bijfaktor is deze in de opnameset met hoge bedekkingswaarden maar
twee keer gedeeltelijk ontdekt. In de opnameset met lage bedekking is de
bijfaktor 5 keer volledig en 3 maal gedeeltelijk ontdekt.



Het lijkt vreemd dat de opriameset met lage beddekingswaarden heter resul—
taten geeft dan de opnameset met hoge bedekkingswaarden met Nearest Centre.
Nog merkwaardiger is misschien dat een wortel transformatie op lage bedek--
kingswaarden betere resultaten geeft dan kwadraat transformatje.
Dc oorzaak hiervan moet wellicht gezocht worden in de neiging van Nearest
Centre om te chainen. Chaining treedt meer op bij hoge dan bij lage bedek-
king (zie bijiage I) Dendrogrammen met de minste chaining zijn tegelijker-
tijd het best interpreteerbaar. Ret zoeken naar de beste datatransformatie
en dissimilariteitmaat moet zich dus vooral richten naar die kombinatie die
hot minste tot chaining aanleiding geeft,

label 4.
Korrobora tiegraad per clustering.

Edwards & Cavalli-Sforza.

I PD
I

CC
I

ED I ED2
I

Som
I

0F2-HB
I

Data2
I 3 3 I 3 I 3 12

I

Geen
I

3 3 I 3 I 3 I 12 I

Wortel 3 3 I 3 3 12

Ln I 1 1 I 2 I 3 I 7 I

Sam 10 I
10 I ii

I 12 I 43 I

I 0F2+IJB

Data2
I

I I I I 1 I 3 I 6 I

Geen
I 2.51 2.51 3 I 3 I 11 I

Wortel I 2.5 I 3 I 3+
J

3+ I 11.5 I

Ln I 2.5 I 2.5 3i-
I 3+ I 11

I

Sam I 8.5
I

9 I 10 I 12 I 39.5 I

0F2-L6

Data2 I 3 I 3 I 2.5 I 2.5 I ii I

Geen ---I 31 3
I 2.51 2.51 11

I

Wortel I 31 312.51 3111.51
Ln

I
3 I 3 I 1 I 3 I 10 I

Sam I 12 I 12 I 8.5 11 I 43.5 I

0F2+LB

Data2 I 3 I 3 I 3 I 2.5 I 11.5 I

Geen I 31 31 312.5111.51
Wortel I 3+ I 3+ I 3+/— I 3/— I 12

Ln 12.5+/-12.5+/-I - 12.5+/—I 7.5*1

Som
I

11.5 I 11.5
I 9 *

I 10.5 I 42.5
I

N.B. De methode van Edwards & Cavalli-Sforza gaf bij 0F2+L8 met Ln-
transformatie en Euclidische afstand geen resultaat.
0F2÷LB, Ln en ED zijn dus onderwaardeerd t.o.v. de anderen.
Dit is in de tabellen aangegeven met eon '



De interpretatie van tabel 4 zou zo kunnen luiden:
- er is minder struktuur in de resultaten te ontdekken dan in de resultaten

van Nearest Centre. Bij hoge bedekking zonder bijfaktor geeft .logarit-
mische transformatie de minst interpreteerbare resultaten, bij hoge be-
dekking met bijfaktor is kwadraat transformatie duidelijk de slechtste.
Bij lage bedekking lijkt dit onderscheid tussen met en zonder bijfaktor
echter niet op te gaan.

- Bij hoge bedekking blijkt Euclidische afstand in het kwadraat de best
interpreteerbare resultaten op te leveren. Terwiji bij de opnamesets met
lage bedekking Percentage Dissimilariteit en Community Coefficient betere
resultaten op leveren. Dit wijkt niet af van wat bij Nearest Centre ge-
vonden is.

- De bijfaktor is in de opnameset met hUge bedekking in 4 van de 12 gevallen
volledig ontdekt door de methode van Edwards & Cavalli-Sforza. Bij lage
hedekking is de bijfaktor 2 keer volledig en 5 keer gedeeltelijk gevonden.

Over het geheel genomen kan men zeggen dat Nearest Centre de methode van
Edwards & Cavalli-Sforza benadert. Dat de resultaten van Edwards & Cavalli-
Sforza vaak wat beter interpreteerbaar zijn dan die van Nearest Centre
komt doordat Nearest Centre regelmatig al vanaf de eerste splitsingen
chained wat Edwards & Cavalli-Sforza in de eerste splitsingen niet doet,
op de lagere clusternivos treedt ook hier chaining op.
Als een resultaat van Edwards & Cavalli-Sforza een lage korroboratiegraad
heeft komt dit doordat de gevormde clusters niet korrekt zijn.
Dit komt bij Nearest Centre ook voor rnaar bovendien splitst Nearest Centre
regelmatig de meest extreme opname als cluster van 1 opname af.
Netto levert Edwards & Cavalli-Sforza zodoende rneer interpreteerbare re-
sultaten op als Nearest Centre.

8.2) Iwinspan.
Deze methode kan alleen maar onderzocht worden met de vier datatrans-

formaties. De resultaten zijn op de bekende manier tot de korroboratie-
graad verwerkt en in tabel 5 weergegeven. Bijiage III bevat de gebruikte
uitvoer van Twinspan. Deze informatie is in dendrogrammen verwerkt en ook
aan bijlage III toegevoegd.

label 5.
Korroboratiegraad per clustering.

0F2—HB I 0F2+HB 0F2-LB 0F2+LB I Som I

SData2 I 3 3+
J

0 I 1+ I 7

SGeen I 3 I 4 I 3 I 3+ I 13 I

Swortel I 3 3÷ I 0 I 1+ I 7 I

SLn I 1 I 4÷ I 3 I 3+ I 11 I

Som I 10 I 14 I 6 I 8 38 I

N.B.: een korrekte clustering van een opnameset met bijfaktor op de eerste
gradient levert 4 inderdaad clusters op (zie figuur 5).

In woorden:
- Geen transformatie blijkt in alle opnarnesets volledig interpreteerbare

resultaten op te leveren. Logaritmische transformatie geeft hetzelfde



resu.ltaat. hehalve bij de opnameset met hoge hedekking zonder bijfaktor
Kwadraat en wortel transformatie doen het duidelijk veel minder goed.

- opnamesets met hoge bedekking geven met Twinspan beter interpreteer-
bare resultaten dan opnamesets met lage bedekking.

- opnamesets met een bijfaktor blijken - merkwaardig genoeg - betere resul-
taten op te leveren dan opnamesets zonder bijfaktor.
De bijfaktor wordt in alle gevallen waarin deze een rol speelt herkend.

bijfaktor zonder datatransformatie een volledig korrekte clustering
oplevert op de tweede gradient en met dezelfde opnameset met wortel
transformatie een volledig korrekte clustering op de eerste gradient
(zie figuur Ba en b).
Met verschillende datatransformaties zijn dus verschillencle aspekten
uit dezelfde opnameset te halen. Waarbij Twinspan meer de nadruk legt
op kleine dan op grote verschillen. Dit bleek ook al toen Twinspan
betere resultaten gaf met de bijfaktor dan zonder de bijfaktor.
Deze nadruk is zeif te bepalen m.b.v. de op te geven cutlevels voor de
pseudosoorten (zie Appendix 8) de cutlevels zijn hier 0 2 5 10 20. Waar-
bij een pseudosoort met 11 bedekking even zwaar meetelt als een pseudo-
soort met 40 7 bedekking.

De uitvoer van Twinspan bevat echter meer informatie:
a) per splitsing is bij elk dendrogram het percentage verklaarde variantie,

PVV (in de figuren 1 v.v. ) , aangegeven. PSS wordt berekend a.d.h.v. de
eigenwaarden van de ordinatie-as waarop die splitsing is gebaseerd.
Met percentage verklaarde variantie van de desbetreffende splitsing is
de eigenwaarde gedeeld door de som van alle eigenwaarden van de clus-
tering maal 1001.. PVV levert echter niet veel informatie op, tenzij
bet nul is of 1 o.i.d. (zie b.v.0F2-LB met wortel-transformatie).

b) bij elke splitsing wordt gegeven welke soorten preferentials zijn voor
de linker en welke voor de rechter cluster.
In de figuren 6a,b en c zijn deze voorkeursoorten ter hoogte van de
bijbehorende splitsing in bet dendrogram weergegeven. Negatieve
preferentials zijn voorkeursoorten voor bet linker cluster, positieve
preferentials horen bij de rechter cluster.

c) op de uitvoer van Twinspan moet ook voor elke splitsing vermeld worden op
grond van welke indikatorsoorten die splitsing is gemaakt. Hier ontbreekt
het nogal eens aan en als er indikatorsoorten worden vermeld dan zijn
die vaak niet interpreteerbaar. Ze zijn in de bijiage onder het kopje
"ind.spec." aangegeven. De oorzaak van het ontbreken en niet-interpre-
teerbaar zijn van do indikator soorten is niet duidelijk. Misschien
worden ze alleen maar niet goed geprint aangezien de uiteindelijke
dendrogrammen vaak uitstekend te interpreteren zijn en de indeling o.a.
op grond van do indikatorsoorten gebeurt.

d) naast eon opnamen indeling waarop de opname-dendrogrammen zijn gebaseerd
geeft Twinspan een soorten indeling. De soort-dendrogrammen die hieruit
te maken zijn zijn ook bij de dendrogrammen weergegeven.
Geen een daarvan komt overeen met de verwachte soort-dendrogrammen uit
figuur 5.
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8.3) Pecorana.
De resultaten van de ordinaties van de opnamests 0F2-HB, 0F2+RB, OF?-L8

en OF2fLB met kwadraat-, geen, wortel en logaritmische-transformatie staan
in Bijiage IV. Om ook hier wat te kunnen zeggen over hoe goed Decorana ordi—
neerd per opnameset en per datatransformatie is analoog aan de korrobo-
ratiegraad de interpretatiegraad, I, bedacht.
r is het aantal goed interpreteerbare assen per uitdraai van Decorana.
Een uitdraai van een opnameset zonder bijfaktor bevat twee ordinagrammen 1

soort- en 1 opname-ordinogram, er zijn dus maximaal 4 goed interpreteerbare
assen.
Een uitdraai van een opnameset met bijfal<tor bevat 6 ordinogrammen, drie
soort-ordinogrammen en drie opname-ordinogrammen, Imax 12.
Zie figuur 5 voor de te verwachten ordinogrammen.
Een probleem bij Reciprocal Averaging waarop Decorana is gebaseerd is dat
er vaak boogdistortie optreedt: de opnamen van een ordinatie-as worden niet
in een rechte lijn weergegeven in het ordinogram maar in een boog.
Hoewel Decorana hiervoor korrigeert is de korrektie vaak onvoldoende waar-
door een ordinogram moeilijk interpreteerbaar is (zie ook appendix C).
Voor de berekening van I gelden de volgende regels:
- als de ordinatie-as goed interpreteerbaar is en er treedt (vrijwel) geen

boogdistortie op, dan wordt I met 1 opgehoogd.
- is er wel sprake van enige boogdistortie maar de ordinatie-as wel inter-

preteerbaar, dan wordt I opgehoogd met 3/4.
- is de boogdistortie ernstig maar de as nog wel te interpreteren, dan wordt

I opgehoogd met 1/2.
- in een enkel extreem geval kan I worden opgehoogd met 1/4.
- bij niet interpreteerbare ordinatie-assen waarbij er geen boogdistortie

optreedt wordt I natuurlijk niet opgehoogd.
De beoordeling is bij elk ordinograrn in Bijlage IV vermeld. Hoewel I een

nogal subjektieve maat is lijkt het mij wel een relevante maat aangezien
het uiteindelijke resultaat van een nummerieke methode niet de computer-
uitdraai is maar de interpretatie van deze uitdraai. Bovendien is bij deze
methode bekend dat er boogdistortie optreedt en kan hiervoor ook op het
oog' nog een beetje gekorrigeerd worden.
In tabel 6 zijn de resultaten van I vermeld.
P1 is het Percentage van de Interpretatiegraad,

P1 Som(I)/Som(Imax) * 100 '/

Dit is zo gedaan omdat Imax zonder bijfaktor vier is en met bijfaktor
twaalf wat de resultaten moeilijker te vergelijken maakt.

label 6.
lnterpreteerbaarheid per ordinatie.

0F2—HB I 0F2+HB I 0F2—LB I 0F2+LB P1 I

SData2 I 3 1/4 I 5 I 1 I 71/2 + I 52 I

SGeen 3 1/2 I 9 + I 2 1/2 7 + I 69 I

Swortel I 3 1/4 I 7 + I 3 1/2
I

7 + 65 I

SLn 4 191/4+1 4 I 4
I

66 I

PT I 88 I 63 I 69 I 53 I 63

(N.8. : nj gemiddelde van P1 68. lotale gemiddelde kolom gemiddelde van
P1 63. ?!)



Uit tabel f blijkt:
- dat een ordinatie na kwadraat-trans-forrnatje gemiddeld de slechtst

interpreteerbare resultaten oplevert met Decorana. De andere drie de
datatransformaties geven onderling ongeveer overeenkomende resultaten,
zonder transformatie wellicht jets beter dan de anderen.

- in 6 van de 8 gevallen waar de bijfaktor eeri rol speelt wordt deze ook
gevonden. Dit neemt niet weg dat de bijfaktor duidelijk storend werkt op
de interpreteerhaarheid van de resultaten: zonder bijfaktor zijn de resul-
taten steeds beter dan met bijfaktor. De resultaten van de opnameset met
lage bedekking zonder bijfaktor zijn zelfs heter dan de resultaten van de
opnameset met hoge bedekkingswaarden waar de bijfaktor wel een rol speelt.

Uit hijlage IV blijkt duidelijk dat opnamen die volgens verwachting samen
een korrekte cluster vormen (zie fig. 5) in de ordinogrammen terug gevonden
kunnen worden. Ze liggen als groepje bijelkaar langs de ordinatie as.
Vindt een clustermethode dezelfde opnamen in een cluster die een ordinatie
methode groepsgewijs langs een ordinatie as plaatst dan zal deze cluster
zeer waarschijnlijk reeel zijn. Dat betekent door diskontinuiteiten van
andere clusters of opnamen gescheiden.

8.4) De gevolgen van datatransformatie.
De gebruikte datatransformaties veranderen de bedekkingswaarden op een

niet liniaire manier en dus de schaal van de bedekkingswaarden.
Hier zal wat precieser naar de gevolgen van de gebruikte datatrans-
formaties gekeken worden.
De invloed van de verschillende datatransformaties wordt bekeken op:
- de responsie kurven van een aantal soorten op een gradient,
- de frekwentie van abundantiewaarden in een hele opnameset,
- de schaal van de abundantiewaarden.

In Figuur Ta tim h zijn de gevolgen van wortel, logaritmische en kwadraat
transformatie weergegeven, uitgaande van de bedekkingswaarden van de opname-
set met hoge bedekking. De bijfaktor is weggelaten.
Duidelik is dat wortel en vooral logaritmische transformatie de hoge bedek-
kingswaarden fors tot zeer fors verlagen, ten gunste van de invloed van soor-
ten met lage bedekkingswaarden op het eindresultaat. Tegelijkertijd echter
worden de verschillen tussen de abundantiewaarden van de soorten met lage
bedekking zo klein dat deze verschillen nauwelijks meer zullen worden opge-
merkt door nummerieke verwerkingsmethode.
Kwadraat transformatie heeft zoals te verwachten is het tegenovergestelde
effekt: de abundantiewaarden van de soorten met hoge bedekkingswaarden
worden veel meer vergroot dan die van de soorten met lage bedekkingswaarden.
De invloed van soorten met lage bedekkingswaarden op het resultaat van een
clustering zal veel kleiner zijn dan de invloed van soorten met hoge bedek-
kingswaarden.

In figuur Oa tim d is in histogrammen weergegeven wat de invloed van de
gebruikte datatransformaties is op de frekwentie verdeling van de abundan-
tie waarden in een opnameset. Weer is de opnameset met hoge bedekkings-
waarden gekozen zonder bijfaktor.
De getransforineerde bedekkingswaarden zijn gestandaardiseerd naar de hoogst
voorkomende abundantiewaarden in de opnameset, zodat de schaal van 0 tot 100
loopt en de abundantiewaarden zich tot elkaar op dezelfde manier verhouden
als voor de standaardisatie.
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De klassebreedt.e is 20, en de frekwentie wordt uitgedrukt in de relatieve
frekwentie em het vergelijk tussen de histogrammen eenvoudiger to maken.
tJit figuur 8a tim d hl.ijkt dat na kwadraat transfnrmatie de ahundantie ver
doling van do opnameset schever wordt dan zondor datatransformatie. Na
wortel en logaritmische trans-formatie wordt do verdeling meer een symme--
trische.
De vraag is nu waar welke hedekkingswaarden blijven in de histogrammen na
transformatie
Figuur 9a tim d kan mogelijk lets tot dit inzicht hijdragen. Hierin zijn
voor een aantal bedekkingswaarden uit do opnamoset de getransformeordo
waarden berekend en doze zijn tegen elkaar uitgezet. Onder de X-as is weer-
gegoven wat do schaal verandering is. Hiorvoor zijn die waarden gekozon die
do k.lassen begrenzen in do bovenstaande histogrammen in figuur 8.

Bij wortel en logaritmische transformatie blijkt dat do klassonbreedte van
de histogrammen bij lago bedekkingswaarden voel smaller dan bij hoge bedek-
kingswaarden. Vandaar dat do frekwentie van de lage abundantiewaarden
veel kleiner is dan do frekwentie van hoge ahundantiewaarden.

Bij kwadraat transformatie geldt precies hot togenovergestelde. Er zijn
hier enkele gevallen met zeer hoge abundantie en veel gevallen met lage
abundantiewaarden. Dit doordat de klassebreedte bij lage abundantiewaarden
veel breder is dan bij hoge abundantiewaarden.

De voornaamste konklusies uit deze excersitie zijn:
- dat wortel en logaritische transformatie weliswaar de invloed van hoge

bedekkingswaarden op hot eindresultaat verminderen maar tegelijkertijd
de verschillen tussen lage bedekkingswaarden erg klein maken.
dat blj kwadraat transformatie do invloed van hoge bedekkingswaarden
veel meer vergroot worden dan de invloed van lage bedekingswaarden.

- dat de vorm verandering van de histogrammen bij verschillende data-
transformatie een gevoig is van de transformering van schaal door do
datatransformatie.



9) KC3NKLUSIES EN DJSKUSSJE.

Deze zijn verdeeld in:
- antwoorden op d doelstellingen,

andere inzichten opgedaan uit literatuur en eigen onderzoek.
Dit in dezelfde volgorde als het versiag is opgebouwci.

9 1) Antwoorden op de doelstellingen
in de onderzochte literatuur is geen hierarchisch polythetisch divisieve
methode gevonden die op dezelfde manier clusters vormt als Nearest Centre
dat doet.

- Nearest Centre geeft resultaten die verwarit zijn aan de resu].taten van de
methode van Edwards & Cavalli-Sforza.

- voor vegetatiekundig onderzoek is Twinspan de meest bruikbare methode
onder de onderzochte methoden.
het gebruikt van Clustan is in Appendix A verduidelijkt.

9.2) Andere inzichten opgedaan uit literatuur en elgen onderzoek.
Vegetatie gegevens hestaan
uit soortspecifieke variatie, ruis;

- uit overlappende informatie doordat verschillende soorten een overeen-
komstige respons hebben op een milieu-faktor, redundante informatie;

- uit soorten met een afwijkende verdeling of afwijkende bedekkingswaarden,
deze hebben dus of een radikaal andere respons op de milieufaktoren of
de milieufaktoren zijn radikaal anders daar waar deze soorten voorkomen;

- uit opnamen met een afwijkende soortensamenstelling of bedekkingswaarden
van de erin voorkomende soorten om dezelfde redenen als bij afwijkende
soorten vermeld is;
Afwijkende soorten of opnamen worden uitbijters genoemd.

- verder de relaties tussen soorten onderling, soorten en opnamen en opnamen
onderling.

Versluiert door al deze informatie zit informatie over de relaties tussen
soorten en opnamen met hun milieu.
Dit laatste is juist datgene wat een ekoloog interesseert.
Om de relaties van soorten en opnamen te achterhalen is het nodig ruis en
redundante informatie weg te werken resp. samen te vatten.
Cluster en ordinatie methoden zijn geschikte methoden om dit te bewerk-
stelligen.

Net blijkt echter noodzakelijk om de ruwe veidgegevens eerst aan te passen
wil het uiteindelijke resultaat naar tevredenheid van de onderzoeker zijn.
Voor het zoeken naar een geschikte aanpassing van gegevens is in elk geval
een indruk nodig over de heterogeniteit van de te onderzoeken vegetatie die
de onderzoeker meestal ook wel heeft. Verder moet men verschillende data-
transformaties in iedere situatie op hun merites onderzoeken en steeds als
jets gevonden wordt wat goed te interpreteren valt, dit weglaten uit de
gegevensset en de rest verder analyseren met alle hulpmiddelen die men
maar kan verzinnen. Uitbijters moeten eerst ontdekt worden en vervolgens weg-
gelaten omdat hun invloed nogal nadelig voor het resultaat zijn. Dit geldt
met name voor ordinatie technieken. De as die hepaald wordt door een uit-
bijter is ekologisch niet te interpreteren en dus verliest men 1 van de wei-
nige assen die een ordiriatie oplevert.
Met clustertechnieken zijn uitbijters snel te ontdekken: zij leveren clus-
ters van 1 element op. Anderzijds kan een ges].aagde ordinatie bijdrage
leveren aan een clustering aangezien in het ordinogram te zien is of ge-
vonden clusters inderdaad diskontinu in de ekologische ruimte verdeeld zijn.



Gezien de unstige resultaten van Twinspan lijkt eon clustertechniek die
op grond van een voorafgaande ordinatie clusters vormt geschikter voor vege-
tatiekundig gebruik dan een techniek die uitgaat van een dissimilarjteitrnaat
Ook ekologisch gezien is dit aannemelijk te maken: een eigenschap van vege-
tatie in hot algemeen is dat hot grotendeels bepaald wordt door milieu-
faktoren die meestal geleidelijk in de ruimte en/of de tijd veranderen en
waarin mm of meer duidelijke -schaalafhankelijke- diskontinuiteiten in
kunnen voorkomen.
Een goede ordinatie methode zal deze milieufaktoren moeten kunnen herkennen,
een goede klassifikatie methode moet op deze ordinatieas diskontinuiteiten
kunnen herkennen en kunneri weergeven wat de helangrijkste variabelen zijn
die clusters links en rechts van de diskontinuiteit karakteriseren.
Zodat later gemaakte opnameri gemakkelijk en betrouwbaar aan do bestaando
klassifikatie toegevoegd kunnen worden en op grond van kennis van de be-
staande kiassifikatie voorspellingen over de nieuwe opnamen gemaakt kun-
nen worden. Doze voorspellingen kunnen dan getoetst worden met de nieuwe
opnamen

Ret meest interessante resultaat uit het onderzoek van verschillende data-
transformaties, dissimilariteitmaten, bedekkingsgraden, al dan geen bij-
faktor met do verschillende clustertechnieken is wel dat met eenzelfde
methode maar verschillende datatransformaties verschillende gradienten uit
dezelfde opnameset to halen zijn.
Twinspan geeft met 0F2-HB zonder- en met wortel-transformatie in hot one
geval eon clustering op de tweede gradient en in het andere geval een
clustering op de eerste gradient.
Dit pleit ervoor een goede clustertechniek te kiezen, b.v. Twinspan, en een
opnameset hiermee met verschillende transformaties te onderzoeken en niet
eon opnameset op 1 manier te transformeren en deze dataset met verschiilende
methoden te onderzoeken.
Helaas is niet te garanderen dat bet met gebruik van verschillende data-
transformaties verschillende vegetatie-aspekten ook steeds gevonden zullen
worden, maar het rechtvaardigt wel het zoeken ernaar.

Veel gebruikte datatransformaties als wortel en logaritmische transforma-
tie voldoen maar ten dele: de invloed van soorten met hoge bedekkingswaarden
wordt inderdaad fors vermindert ten gunste van soorten met lage bedekkings-
waarden. De verschillen tussen soorten met lage bedekkingswaarden worden
echter zo klein dat menig nummerieke methode doze verschillen niet zal
onderkennen wat ekologisch gezien bezwaarlijk is.
Wat is dan natuurlijker om de ruwe dataset op een niet liniare schaal in
kiassen te verdelen waarbij elke kiasse even belangrijk of door de onder-
zoeker te waarderen is zoals dat in Twinspan gebeurd? Kiest men voor eon
smalle klassebreedte bij lage bedekkingswaarden en een brede klassebreedte
bij hoge bedekkingswaarden en men laat elke klassen even zwaar wegen dan
wordt de invloed van hoge bedekkingswaarden op het eindresultaat verminderd
met behoud van de verschillen tussen soorten met lage bedekkingswaarden.
Men gaat immers uit van de ruwe dataset.
Bij hot bedenken van zijn pseudosoorten moot Hill iets dergelijks voor ogen
hebben gestaan.

Interessant zou zijn een soortgelijk vergelijkend onderzoek te doen tussen
divisieve en agglomeratieve clustermethoden zoals hier tussen divisieve
clustermethoden gedaan is. Bij wijze van vingeroefening is met Clustan
Ward's methode (zie Everitt,1974} op de gefingeerde opnamesetjes toegepast.



Oat gaf goed tot zeer goed interpreteerbre residtaten. Echter nioet bedacht
worden dat er volstrekt geen ruis in deze opnamesets voorkomt en juist daar-
voor zouden agg.omeratieve methoden gevoelig zijn (zie Clusterstrategien).
Een systematisch vergelijk tussen divisieve en agglomeratieve kan aileen
betrouwbare resuitaten opieveren ais deze vergeleken worden bij een
varieerende mate van ruis.



10) SAMENVATTING.

Vegetatie-gegevens hestaan uit ruis, redundante informatie, afwijkende
soorten en opnamen, en relaties tussen soorten, tussen soorten en opnamen
en tussen opnamen nnderling (zie Konklusies & Diskussie). Gezamelijk is dit
een berg onoverzichtelijke informatie over soorten en opnamen met hun milieu.
Met cluster en orcLinatie technieken is het mogelijk ruis en redundante
informatie grotendeels weg te werken, afwijkende soorten en opnamen te
ontdekken en af te zonderen om de relaties die soorten en opnamen met
hun milieu hebben te verduidelijken.

In de literatuur zijn zeer veel verschillende cluster methoden beschreven
en toegepast. Dit onderzoek houdt zich bezig met een aantal theoretisch en
mogelijk praktisch aentrekkelijke nummerieke methoden.

Net theoretische deel houdt een literatuurstudie in over cluster metho-
den van een bepaald type, het praktische deel met het vergelijken van
een drietal van dat type en de ondersteuning ervan met een ordinatie-
methode.

Net praktische deel van dit versiag gaat over het vergelijken van een drie-
tal cluster-methoden t.w. de methode van Edwards & Cavalli-Sforza (1965),
Nearest Centre en Twinspan, en de ordinatie methode Decorana.

De methode van Edwards & Cavalli—Sforza is een theoretisch erg aantrekke-
lijke methode die echter enorm veel rekentijd vergt.
Daarom is Nearest Centre ontwikkeld (door Fresco & Beintema-Hietbrink, 1969).
Deze methode probeert hetzelfde resultaat te bereiken maar met een
efficienter algoritme. Onderzocht is in hoeverre Nearest Centre met de
methode van Edwards & Cavalli-Sforza overeenkomt. Net blijkt dat Nearest
Centre de methode van Edwards & Cavalli-Sforza inderdaad erg op elkaar
lijken maar dat Nearest Centre meer aanleiding geeft tot 'chaining.
De resultaten van Nearest Centre zijn hierdoor wat moeilijker te interpre-
teren dan die van Edwards & Cavalli-Sforza.

Twinspan is een specifiek voor vegetatie analyse ontworpen methode. Net
gebruikt vegetatie specifieke eigenschappen als geleidelijke verandering
van de vegetatie aan een geleidelijk veranderend milieu, diskontinue
veranderingen in de vegetatie door diskontinuiteiten in het milieu en het
het verschijnsel van karakteristieke soorten van een bepaald vegetatietype.
Deze methode levert ekologisch beter te interpreteren resultaten op dan de
andere twee.

Decorana maakt duidelijk dat de gevonden clusters inderdaad als groepjes
langs verschillende gradienten verdeeld zijn, en geen gevolg van hat feit
dat cluster methoden nu eenmaal gegevens moeten indelen.

Voordat een methode daadwerkelijk op de gegevens wordt toegepast moeten
deze worden aangepast. De verschillen tussen de waarden in de gegevensset
zijn vaak zo groot dat de uitkomst uitsluitend bepaald zou worden door de
hoogste waarden, wat veel gegevens tekort doet en een verkeerd beeld geeft
van de vegetatie. Er zijn zeer veel verschillende manieren om gegevens aan
te passen en er is geen eenduidig recept te geven hoe men gegevens moet
aanpassen. Daarom is hier gekozen de gevolgen van een aantal gegevens-
wijzigingen zoals datatransformatie, standaardisatie, dissimilariteitmaten
e.d. te bespreken en de gevolgen van enkele datatransformaties wat nauw-
keuriger te bekijken.



Het b]ijkt dat het van wezenhijk belang is dat weliswaar de i.nvloed van hoge
importantiewaarden op het eindresultaat. moet worden verminderd, maar dat de
verschillen tussen de lage waarden behouden moeteri blijven.
Bij veel gebruikte datatransformaties als wortel en logaritmische trans
formatie is dit laatste niet het geval. Beter is dan ook urn do ruwe dataset
zodanig in te schalen dat de invloed van hoge bedekkingswaarden op het eind-
resultaat vermindert wordt met hehoud van de verschillen van do lage
bedekkingswaarden
In Twinspan wordt dit gedaan m.b.v. 'pseudo soorten' (zie Hst. 6).

Clustertechnieken zijn in staat uitbijters te ontdekken. In een dendrogram
z.ijn ze makkelijk te herkennen doordat hot clusters van 1 element zljn.
Een ordinatie moet toegepast worden op de dataset zonder uitbijters, aan-
gezien uitbijters hot resultaat van een ordinatie erg nadelig beinvloeden.
Dc ondersteuning van een ordinatie aan een gemaaktn clustering ligt daarin
dat ermee aan te tonen is of do clustering 'natuurlijk' uit de gegevens
volgt, dat er werkelijke diskontinuiteiten tussen de clusters bestaan, of
dat de indeling zuiver een gevolg van het indelen.

In het algerneen lijkt het raadzaam I goed gebleken cluster techniek te
gebruiken, b.v. Twinspan, en een opnameset met verschillende transformaties
te onderzoeken. En niet 1 datatransformatie op eon opnameset toe to passen
urn vervolgens de gevormde dataset met verschillende methoden te onderzoeken.
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APPENDIX A.

OVER NET GEBRUIK VAN CLIJSTAN.

Deze appendix bestaat uit drie onderdelen:
- hoe Clustan werkt,
- beschrijving van de belangrijkste te kiezen procedures,

waarom Clustan niet werkt.

Al) Hoe Clustari werkt.
Dc laatste, derde, editie van Clustan io voorzien van ecu supplement

die een 'pro-processor bevat, genaamd Ciuscom. Met Cluscom is het moge-
lijk een interakt.ieve dialoog met Clustan te voeren vanachter een termi-
nal. Met Cluscom maakt U een job op do file Comfile die U ter verwerking
naar de Cyber moet sturen aiet cen ROUTE of SUBMIT opciracht.

Eon sessie met Clustan ziet or in grote lijnen zo uit:
- U start Clustari en beantwoordt de inleidende vragen (username ed.),
- U roept procedures op waarin U geinteresseerd bent en beantwoordt de go-

stelde vragen,
- bent U daarmee klaar dan gaat U uit Cluscom met de EXIT-opdracht
- 11 stuurt Comfile naar do Cyber ter verwerking.

(met SUBMIT,COMFILE,TO gaat Comfile niet verloren en krijgt U hot resul-
taat naar Uw terminal teruggestuurd).

- met ENQUIRE,UJN kunt U zien of Uw job al terug is, in dat geval staat hot
n.l. in de 'wait queue',

- met QGET,XXXX (XXXX is de naam die de Cyber aan Uw job gegeven heeft)
maakt U do job lokaal en kunt het met de editor bekijken.
Tenzij U de job natuurlijk rechtstreeks naar een printer hebt gestuurd.

Het starten van Clustan gaat als volgt:
U hebt ingelogd en typt:
GET RUGSTAT/UNRUGSTAT.
BEGIN, ZCLUS, RUGSTAT ,HELP , CONV, PLOT.
HELP kunt U later wel weglaten, PLOT ook als U niets wilt plotten.
Nu krijgt U vragen op het scherm die U moet beantwoorden (zie voorbeelden).

Clustan kent vier prompts (tekentjes aan hot begin van de regel):
* betekent: geef een kommando

(roep een procedure aan door de procedurenaam in te typen),
? betekent: antwoordt 'YES' of 'NO'

('Y' EN 'N' voldoen ook)
betekent: geef een getal,
betekent: geef een lijst van items

(invoeren van gegevens).

Door een '?' te typen na wat voor een prompt dan ook krijgt U meer infor-
matie. De lijst van alle kommando's krijgt U door HELP of LIST te typen.

Clustan heeft twee nivo's van vragen stellen, De 'long' en de 'short'
prompting style. In long prompting style krijgt U bij de aanroep van een
procedure eerst een stukje tekst wat vermeldt wat U met deze procedure
kunt doen en do vragen worden als hele zinnen gesteld.



In de short prompting style krijgt U die tekst niet en zijn de vragen tot
een enkel trefwoord gereduceerd. Als U weet weike vragen U te verwachten
hebt werkt de short prompting style natuurlijk veel sneller dan long.
Ais U Ciuscom start zit U in short door na de prompt ? LONG te type komt
U in de long prompting style.

Bij alle procedures bestaat er 00k zoiets als een 'quick run' als U YES
antwoordt als dat gevraagd wordt krijgt U geen vragen van die procedure
meer te stelieri, maar worden alie defaultwaarden aangenomen. Dat zijn de
antwoorden die in het programma zijn opgeslagen en meestal wel resuitaten
geven.

A.2) Beschrijving van de belangrijkste te kiezen procedures.
(De ijverig overgetypte letterlijke tekst als U in de long prompting
style een procedure aanroept.

FILE.
Procedure file reads the data matrix from cards or a sequential file, and
creates the Clustan data file on disk. File can also standardise the data,
perform a principal component analysis and produce a product-moment correla-
tion matrix. All the input and computed results are stored in the data file.
See Clustan User Manual chp.7, p.13.

CORREL.

Procedure Correl computes the similarity matrix and K-linkage listst from
all or part of the observational data. These results are stored on the data
file, and are required for procedures Mode Hierarchy, Centroid, Dndrite,
Density and Kdend, and for Scatter if a minimum spanning tree plot is sel-
ected. Note that as binary and numeric variables cannot be mixed, if both
are present, one or the other must be fully masked.
See Clustan User Manual chp.8, p 21.

DISTIN.
Procedure Distin reads a distance or similarity matrix in those situations
where instead of sets of attributes of objects, the initial information is
already in the form of a matrix of cross comparisons between objects. Distin
requires the lower triangle of the similarity/distance matrix only, and if
the data is not to be input here, itmust have one value on the first record,
two on the second, and so on up to N-i, where N is the number of objects.
See Clustan User Manual chp.9,p.27.

HIERARCHY.

Procedure Hierarchy performs hierarchic fusion using one of 9 transforma-
tions of the similarity matrix. Starting with N clusters, where each one is
a single individual, N-i fusion cycles are performed. At each cycle the two
most similar clusters are fused. This procedure also stores dendrogram in-
formation which may be passed to procedure Plink for plotting.
See Clustan User Manual chp.iO, p.31.

TREE.
Procedure Tree prints a full or partial dendrogram on the lineprinter for
any Hierarchy, Centroid, Divide or Density cluster analysis. Dendrograms
can be printed in three styles. Styles 1 & 3 produce a horizontal layout,
but only style 1 actually draws in the lines, style 3 being the same layout
as in earlier versions of Clustan. Style 2 has case identifiers across the



top of the page, with fusion points appearing down the side at the rate of
one fusion point per line, that is, not to scale. The usual deck position
of tree is after one of the dendrogram producing commands mentioned above,
but it may stand alone if a dendrogram is already stored on disk, or is
included in the command file.
See Clustan User Manual chp.11, p.37.

CENTROI D.
Procedure Centroid optimises inter-cluster similarities by hierarchic
fusion and at each step forms the resulting cluster centroid. The simi-
latity between clusters is computed using the two centroid vectors re-
presenting the clusters.
See Clustan User Manual chp.12, p.41.

RELOCATE.
Procedure Relocate performs irerative relocation of objects to find a
lokal optimum for clusters in relation to any of 13 intercluster sirnila-
rity criteria. It starts with a classification array of objects into
clusters. This may be provided by a previous Clustan procedure, entered
immediately after the Relocate command, or assigned randomly by Relocate.
After the relocation phase, a fusion process may be invoked to create a
new cluster from the two most similar, and the relocation repeated.
See Clustan User Manual chp.13, p.43.

DNDRITE.
Procedure Dndrite performs a polythetc divisive method for optimising the
error sum of squares or within-group sum of similarities by the removal of
K edges from the shortest dendrite (minimum spanning tree). Not more than
140 objects can be considered.
See Clustan User Manual chp.18, p.68.

RESULT.
Procedure Result prints selected data file values and computes cluster
statistics from classification arrays. There are 4 classes of Result option,
continuous data options, binary data options, similarity coefficient options,
and cluster options. If an option is selected that is not applicable, for
instance an option requiring a classification array before one has been
produced, then procedure Result will detect this, print a message and
continue.
See Clustan User Manual chp.20, p.76.

PLINK.
Procedure Plink produces graphical plots of full or partial dendrograms for
any Density, Hierarchy, Centroid, Mode or Divide analysis. The last hier-
archical cluster analysis in the current Clustan run is automatically
stored. To obtain a plot, merely insert the Plink procedure command, with
its two parameter lines immediatly after the procedure that created the
dendrogram.
See Clustan User Manual chp.23 & 24, pp.87-92.

SCATTER.
Procedure Scatter enables one to plot scatter and cluster diagrams. Two
variables or factors must be chosen, and a cross for each object will be
drawn on the plot. If procedure Labet has previously been used, case labels
may also appear. If the cluster diagram option is chosen, each point will



have a label corresponding to its cluster membership, rather than just a
cross. Circles centered on the cluster mean with radius proportional to the
cluster variance may be drawn, and if a similarity matrix exists and there
are 140 cases or less then a minimum spanning tree may be drawn. As well as
cluster circles, the smallest convex outline may be drawn round each cluster.
See Clustan User Manual chp.25, p.93.
Andere nuttige procedures zijn o.a. DUMP daarmee kunt U bekijken wat U tot

nog toe aan kiassifikaties hebt gemaakt. Deze gegevens staan op defile
Clusdeck. Andere informatie over Clusdeck krijgt U als U Clusdeck aanroept.
Met RULE (supplement blz.14) kunt U een gemaakte hierarchische klassifika-
tie testen op een signifikant aantal clusters, op grond van twee statis—
tische stop-regels.
Zie verder de Clustan User Manual + supplement.

Bij de Clustan handleiding is een stencil toegevoegd met op blz. 4-8 een
aantal voorbeelden van Clustan runs. Hiernaar zal soms verwezen worden.

Meestal zult Uw gegevens op een file hebben staan en geen zin hebben deze
voor een Clustan run over te typen. Staan Uw gegevens in het formaat Ploec
op file FA, dan zijn ze met het programrna Clusfmt eenvoudig om te zetten in
een free format dat Clustan accepteerd.
(Clusfmt wordt mogelijk aan Plransf toegevoegd.)
Clusfmt zet deze gegevens op een file genaamd Tapel2.
Tapel2 SAVEn!

Een Clustan run begint altijd met het aanroepen van of de procedure File
of van Distin.

Kiest U File dan krijgt U op een gegeven ogenblik de vraag of Uw gegevens
op een andere file staan dan deze kommando's (zie voorbeelden). U antwoordt
dus met 'Y' , en op de volgende vraag -logical unit number of data file- ' 12
Uw gegevens staan in free format en Uw case-marker is 'Y' (deze vraag staat
niet in het voorbeeld omdat ze geen gebruik maken van free format).

Kiest U Distin als eerste procedure, dan heeft U een halve dissimilari-
teitmatrix nodig die door Clustan gelezen kan worden.
Als U met PDimat3 een dissimilariteit matrix gemaakt heeft op file Fr, dan
kunt U deze met Clusdis omzetten in zo'n halve dissimilariteitmatrix op
file Tapel3. (Tapel3 SAVEn!)
Wordt er dus in Distin naar het logical file number gevraagd,
dan antwoordt U '13'

A.3) Waarom Clustan niet werkt.
Stel U heeft met Cluscom een job op Coinfile gernaakt, dan zijn er nog twee

cruciale veranderingen in Comfile nodig om een resultaat terug te krijgen:
- op regel 4 van Comfile blijkt dat, als U als chargenumber en project-

number GWBBPOECOL resp. ALGEMEEN had ingevuld op een vraag in File,
er:
CHARGE, GWBBPOE , ALGEMEE.
te staan. Dit accepteert de Cyber niet en moet U met de editor dus veran-
deren in:
CHARGE, GWBBPOECOL , ALGEMEEN.

- Verstuurd U Comfile in deze verbeterde versie, dan blijkt dat Clustan de
gegevens op Tapel2 of Tapel3 niet kan vinden.
(Hoewel U dat in procedures File en Distin korrekt hebt beantwoord!



In Comfile moet U dus ook met de editor toevoegen:
GET TAPE 12.
als U met procedure File begint, 0-f:
GET, TAPE 13.
als U met Distin begint.
De eerste 7 regels van Comfile moeten er ongeveer zo uitzien:
/JOB.
CLUSJB.
USER, XXXXXXX, YYYYYYY.
CHARGE, GWBBPOECOL , ALGEMEEN.

INOSEQ.
GET RUGSTAT/UNRUGSTAT
GET, TAPE 12.
BEGIN,zcLus,RuGsTAT,r.



APPENDIX B.

OVER MET GEBRUIK VAN TWINSPAN EN DE GEWIJZIGDE VERSIE ERVAN: MTWINSPAN.

Moeilijkheden met hot gebruik van Twinspan zijn ruwweg in drie typen te
vordelen;
- hoe de gegevons in te voeren on de vragen to beantwoorden die door hot

programma gesteld worden (zie Handleiding Computergobruik van Looman
1984, Hst.6).

- welke konstanten of arrays moeten vergroot worden als deze to klein
blijken to zijn on hoe blijkt dat?

- wat te doen met do uitvoer?

B.1) Over gegevens on vragen.
Do gegevons mooten in condensed format op de file gonaamd tapo5 staan.

Staan Uw gegevens in hot formaat ploec' dan kunt U deze met het programma
Plransf sf01 in condensed format omzetten. Uw gegevens moeten dan op een
file FA staan, do uitvoer komt dan op FD. Doze file kunt U tape5 noemen
d.m.v. RENAME, TAPE5FD. Tape5 SAVEn als U in batch werkt.
Heeft U alleen nog maar ruwe gegevens, dan kunt U deze het makkelijkst in
formaat ploec op een file zetten en vervolgens met Plransf omzetten in
condensed format.

De antwoorden op de gestelde vragen moeten rechtstreeks met eon editor in
een file genaamd tape3 gezet worden.
Elk antwoord op een nieuwe regel.
De volgorde is dezelfde als de volgorde waarin do vragen gesteld worden in
de handleiding van Looman.
Elke vraag moet beantwoord worden.
Kies de eerste keer b.v. alle 'default waarden door -1 te antwoorden.
Dit houdt in dat de antwoorden die in het programma opgeslagen liggen
gebruikt worden. Dit geeft in de meeste gevallen in elk geval een resultaat.
Tape3 kan er b.v. zo uitzien (het kommentaar kornt niet in tape3):

Tape3: Kommentaar:
-1 geen opnamen weglaten.
6 aantal pseudo-species cutlevels.
O 5 10 15 20 25 gekozen cutlevels. beginnen bi 0!
-1 minimale groepsgrootte per splitsing is 5.
-1 7 indikotorsoorten per splitsing.
-1 maximaal 100 soorten in uiteindelijke tabel. C?'
-1 maximaal 6 nivos per splitsing.(?)
-1 geen diagrammen van splitsingen.
-1 geen machine readable copy op tape? gemaakt.(onbruikbaar)
-1 alle gewichten van pseudospecies gelijk.
-1 alle pseudosoorten zijn potentieele indikatoren.
-1 alle soorten fungeren als potentieele indikatoren

Er zijn dus 11 vragen die U moet beantwoorden. Wilt U van de default-
waarden afwijkon, dan moet U eventueel op de volgende regel zetten hoe U hot
dan wel wilt hebben. Dit is als voorbeeld gedaan bij vraag 2.
Met Uw antwoord op vraag 2 over de cutlevels kunt U dus bepalen in hoeverre
U nadruk wilt leggen op b.v. soorten met lage bedekkingswaarden. Kiest U
voor do cutlevels 0 1 3 5 7 dan zullen er veel soorten met lage bedekkings-
waarden moerdere pseudosoorten krijgen, terwiji een soort die al zijn bedek-
kingswaarden groter dan 7Z hoeft maar 1 pseudosoort vormt.



Met 11w antwoord op vraag 9 over de gewichten per pseudospecies kunt U d.it
nog eens versterken, U kunt b.v. opgeven dat pseudosoorten met bedekkings-
waarden onder de 5Z twee maal zo zwaar tellen als pseudosoorten met hogere
bedekkingswaarden. Andersom kan natuurlijk 00k.
Met Uw antwoord op vraag 10 kunt U regelen welke pseudosoorten wel of niet
als indikatorsoort mogen optreden. Ook hier kunt U dus weer nadruk leggen
op soorten met hoge dan wel lage bedekking.
Als U een kiassifikatie wenst op grond van bepaalde indikatorsoorten, dan
kunt met vraag 11 opgeven welke soorten geen indikatorsoorten mogen worden,
zodat de door U gewenste overblijven. De bijbehorende pseudesoorten kunnen
dus ook geen indikatorsoorten worden.

8.2) Over het wijzigen van konstanten of arrays in Twinspan.
Met een editor kunt U het programma bekijken en zien dat op do eerst 31

regels van Twinspan allerlei konstanten en arrays gedekiareerd zijn.
Twee belangrijke konstanten zijn:
MMAX - het maximale aantal opnamen (regel 30),
NMAX - het maximale aantal pseudesoorten (r.31),

(moet dus tenminste zo groot zijn als het aantal echte soorten).
De getallen op regel 3,4,5 en 12,13 moeten gelijk zijn aan MMAX.
De getallen op regel 6,7,8 en 14 moeten gelijk zijn aan NMAX.
IDAT, JDAT (r.2) en NDAT (r.29) zijn data-arrays. De lengte van de array
wordt bepaald door het getal tussen haakjes achter de arraynaam.

Bekeride foutmeldingen van Twinspan zijn:
***ERROR*** NEEDS DIMENSIONING OF XXX PSEUDOSPECIES.
NMAX is dus te laag, deze moet U ophogen plus de bijbehorende arrays op
regel 6,7,8 en 14.

Dit geldt ook als U krijgt:
***ERROR*** LARGEST SPECIES NUMBER IS XXX, BUT SHOULD NOT EXEED YYY.
Krijgt U:
DATA ARRAY NEEDS XXX ELEMENTS.
Dan moet U IDAT, JDAT EN NDAT ophogen.

en bij:
THIS EXEEDS ONE-HALF LENGTH OF DATA ARRAY (XXX).
is NDAT te laag.

In het begin van de uitvoer van Twinspan staat:
DLENGTH OF RAW DATA ARRAY XXXX.
NDAT moet tenminste zo groot zijn als twee maal XXXX.
De eerste heift van NDAT wordt gebruikt voor de opname-indeling, de andere
helft voor de soortindeling. Als NDAT kleiner is dan 2 * XXXX niaar wel
groter dan XXXX dan is het resultaat alleen een opname-indeling.

Behalve foutmeldingen van Twinspan, kan de FORTRAN compiler ook run-time
errors geven. Vele daarvan zijn volstrekt onbegrijpelijk maar aan enkele
daarvan is jets te doen:

Krijgt U de run-time error:
OVER-INDEXED ARRAY NEAR LINE XXX.
Dan kunt U op die regel opzoeken over welke array het gaat en deze opzoeken
bij de array dekiaraties aan het begin van Twinspan of aan het begin van de
subroutine waar ook wel eons arrays gedekiareerd staan. Om deze vervolgens
fors te verhogen.



[en andere veel voorkomende run-time error is:

INDEFINITE VALUE IN TWINSPA NEAR LINE XXX. (168 of 12?)
Als U de uitvoer bekijkt dan blijkt dan de opname-indeling wel is gedaan
maar de soort-indeling niet.
Een truuk is nu NOAT te verlagen tot de lengte van de ruwe data array XXXX
(zie boven), zodat er geen soorten indeling kan gebeuren vanwege een gebrek
aan ruimte. Voor een opname- en een soortindeling is immers 2 maal XXXX
nodig.
De soortenindeling gee-Ft meestal toch moeizaam interpreteerbare resultaten
en de meeste gebruikers zullen alleen in een opname-indeling geinteresseerd
zijn

B.3) Wat te doen met de uitvoer van Twinspan?
De uitvoer van de officiele versie van Twinspan is nogal moeizaam te in-

terpreteren. Daarom is Twinspan gewijzigd tot het programma Mlwinspan.
Mtwinspan heeft o.a. een uitvoer op tape8. Deze uitvoer is met het programma
Twindro te om te zetten in een -File FB die de gegevens op zo'n rnanier bevat
dat het programma PDendro er een dendrogram van kan maken, op een file ge-
naamd FG.
rn schema:

Tape3 \ ———> FB ——-->

Tape5 - I

IMrwinspanl Ilwindrol IPoendrol
I I I I

\ ---> tapeB --—> / \ ---> FG
(dendrogram)

BELANGRIJK:
Past U de in B.2 beschreven truuk toe wel een opnamen indeling te krijgen
maar geen soorten indeling dan moet U voordat U Twindro op TapeB toepast
met een editor een nieuwe laatste regel in tape8 maken en op de eerste
kolom van deze regel een ' plaatsen (zonder aanhalingstekens).
Dit is n.l. het teken dat voor Twindro betekent dat dit het einde is van
een indeling. Heeft U geen opnamen indeling dan plaasts Mlwindro dit
sterretje niet onderaan in tape8.

De volgende veranderingen zijn in de officiele versie van Twinspan
aangebracht.
Bovenste regel is steeds de officiele versie van Twinspan, daaronder staat
de gewijzigde versie. Belangrijk is dat een statement op de 6-de kolom be-
gint, er kan soms wel een labelnummer voorstaan, of een getal dat aangeeft
dat het statement op de volgende regel doorgaat. In het laatste geval staan
er dus twee regels uit de officiele versie van Twinspan onder elkaar, dit
is bij de gewijzigde versie nooit het geval.

Regel in
Twinspan:

PROGRAM(OUTPUT,TAPE3.,TAPE4,TAPE5,TAPE7) 1

PROGRAM(OUTPUT , TAPE3 , TAPE4 , TAPE5 ,TAPE? , TAPE8

1011 FORHAT( '1) 80
1011 FORMAT(*')



PRINT lOll 208
WRITE(8, 1011)

PRINT 1002 742
WRITE(8, 1002)

1002 FORMAT( '1) 743
1002 FORMAT( •*'

PRINT 1000, IC,M, ( ITEM( IT, IT 1 30) 1002
WRITE(8, 1000) IC

1000 FORMAT('ODIVISION.JS,( (N7,I4'), 1003
19X,I.E.GROUP 30A1) 1004

1000 FORMAT( '0' .15)

PRINT 1002, IIC,NNEG, (ITEM(IT) , IT1 30) 1831
WRITE(8, 1002)NNEG

1002 FORMAT( OITEMS IN NEGATIVE GROUP' .14,' (Nc', 1832
1r5, ' ) ' ,9X, ' I.E.GROUP ,30A1 ) 1833

1002 FORIIAT('N',15)

PRINT 1005,IIC,NPOS, (ITEM(IT),IT:1,30 1848
WRITE(8, 1005)NPOS

1005 FORMAT( '0 ITEMS IN POSITIVE GROUP' .14' (N:', 1849
115,')' ,9X, ' I.E.GROUP ' ,30A1 ) 1850

1005 FORMATVN',15)

PRINT 1000,(ITEM(IIT),IIT:1,30) 2022
WRITE(8, 1000) C ITEM( lIT) • 111:1,30

IF (IT.NE.0) PRINT 1000,(ITEM(IIT),IIT:1,30 2026
IF (IT.NE.0) WRITE(8,1000)(ITEM(IIT) 111:1.30

10 PRINT 1001,(ITEM(IITLIIT:1,30 2029
10 WRITE(8, 1001)(ITEM(IIT) .111:1.30

15 IF (IT.NE.0) PRINT 1001,(ITEM(IIT),IIT:1,30 2032
15 IF (IT.NE.0) WRITE(8,1001)(ITEM(IIT),IIT:1,30

In MTwinspan zijn de oproepen van de procedures die zorgen dat de
preferentials, borderline-species, non-preferentials en misciassifications
op de uitvoer komen onderdrukt, zodat de regeltelling van Twinspan en
Mlwinspan niet met elkaar overeenkomen.
Als U de preferentials toch wilt hebben, dan kunt U bet beste Uw dataset
met de officiele versie van Twinspan overdoen. Met Mlwinspan zou deze
uitvoer nogal verminkt op papier komen door de wijzigingen in het boven-
schrift e.d.



APPENDIX C.

OVER RECIPROCAL AVERAGING EN DECORANA.

(Hill,1973; resp. Hill & Gauch,1980).
Reciprocal Averaging, RA, is een ordinatie methode die een opnamen- en een
soorten ordinatie oplevert. Net principe is dat opnamescores worden berekend
op grond van de abundantiewaarden van de soorten die in de opnamen voorkomen,
en dat andersom de soortscores worden berekend op grond van de opnamescores
en de waarde die elke soort in de verschillende opnamen heeft.
Dit gaat als volgt:
noem Xi de opnamescore van opname 1,

Yj de soortscore van soort j,
Ai,j de abundantie van soort j in opname i,
Ri de som van de abundanties over alle soorten in opname 1:

SOMi(Ai,j) , dus het rijtotaal,
Kj de som van de abundanties over alle opnamen van soort 3:

SOMj(Ai,j), dus het kolomtotaal.
In matrix vorm:
Figuur 10.

\ Yj
Xi\ 112 n

___________

\

__________________________________________________________________

1 IAi,J Ai,n JRi
2 I. . I

rn IAm,j Arn,n IRm

Kj Kn

De soortscores (dus -rangschikking) zijn in eerste instantie arbitrair
(b.v. alfabetisch) of al een ruwe indeling op een mogelijke gradient
(b.v. droog-nat).
De opnamen scores worden berekend met:

Xi ( SOMj(Ai,j * Yj) ) / Ri.

De soorten scores worden vervolgens berekend met:

SOMi(Ai,j * Xi) ) / Kj.

De opnamen en soorten kunnen opnieuw gerangschikt worden op grond van deze
waarden.
Na standaardisatie, SOt'1i(SOMj(Ai,j*Yj))0 en S0F1i(SOMj(Ai,j*Yj2))1,
d.i. in woorden: gemiddelde 0 en eenheidslengte 1, gebruik makend van de ge-
wichten ujt de datamatrix worden Xi en Yj opnieuw berekend, totdat er geen
verandering van Xi en Yj meer optreedt.



Van de gevonden scores van X en Y is aan te tonen dat het elgenvectoren van
de matrix zijn (Appendix 1 Hill, 1973).
Het j-esultaat is een rangschikking van opnamen en soorten naar de eerste
ordinatieas die de meeste variantie van de opnameset verklaart.
Van volgende ordinatieassen die elk voor zich ook een deel van de variantie
verkiaren moet geeist worden dat ze onafhankelijk van de eerste as en onaf-
hankelijk van elkaar zijn. Alleen dan verklaart elke as een deel van de Va-
riantie wat niet door een andere as 00k verklaard wordt. De methode die in
Reciprocal Averaging wordt gebruikt om dit te benaderen is op de eerste as
een gewogen liniaire regressie uitvoeren zodanig dat de tweede as loodrecht
op de eerste staat. De derde as moet loodrecht op de tweede en loodrecht op
de eerste staan enzovoorts.
Dit levert echter geen onafhankelijkheid van de assen op. De assen zijn
slechts liniair ongekorreleert en het blijkt maar al te vaak dat de assen
wel kwadratisch gekorreleerd te zijn. In het ordinogram is dit te zien aan
de boogvormige weergave van de opnamen of soorten: boogdistortie. (zie
figuur 11). Vaak blijkt dat de tweede as vrijwel volledig door boogdistortie
bepaald wordt en dat de derde of vierde as opeens weer goed te interpreteren
resultaten opleveren.
Een ander zuiver mathematisch effect is dat de punten op een gevonden
ordinatieas niet op een ecologische begrijpelijke afstand van elkaar liggen,
maar naar de uiteinden toe steeds dichter opelkaar komen te liggen (zie
onderaan figuur 11, en figuur 13).
Bovendien blijkt Reciprocal Averaging erg gevoelig te zijn voor afwijkende
soorten en opnamen zodat deze een passende 'down-weighting' moeten ondergaan
of liever nog weggelaten worden uit de dataset.

Om deze problemen het hoofd te bieden is Decorana ontwikkeld. In dit pro-
gramma kan de gebruiker naar keuze een down—weighting laten uitvoerer,; een
herschaling van de assen en als belangrijkste: 'detrending' van de assen,
zodat ze onafhankelijk van elkaar zijn.
Wat detrending is wordt in figuur 12 weergegeven. Detrending tussen de
eerste twee assen houdt in dat de eerste as in een aantal segmenten wordt
verdeeld en de punten in dit segment worden in dezelfde konfiguratie zo
verschoven dat hun gemiddelde nul is. Door van elk punt het segment gemid-
delde af te trekken. Dit gebeurt voor elk segment apart en het blijkt dat de
eerste en tweede as nu zo goed als onafhankelijk van elkaar zijn, hoewel
dit nergens bewezen of aannemelijk gemaakt wordt.
Herschaling van de assen gebeurt op grond van de 'very plausible definition'
dat de mate van verschijnen en verdwijnen van een soort langs een gradient
konstant is. Ofwel dat de beta-diversiteit uitgedrukt in soorts-turnover een
konstante is. Dit is te verkrijgen door de binnen-soorts dispersie, BSD,
(dit zijn de vertikale lijnen in figuur 13) hetzelfde te laten zijn op elk
punt van de gradient. Gezien de syrnmetrie van figuur 13 is het evengoed
mogelijk de binnen—opname dispersie, BOD, te nemen. De 'very good reason'
om dit ook te doen heb ik niet kunnen begrijpen.
Figuur 13 is slechts een stylistische weergave van het probleem.
Herschaling wordt bereikt door de gemiddelde binnen opname dispersie op alle
punten langs de gradient gelijk te maken. De uiteinden van de soorten-
ordinatieas worden dus jets uitgerekt en het midden jets samengeduwd. De
opnamescores worden de gewogen gemiddelde waarden van de scores van de
soorten die in de opnamen voorkomen.
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In een figuur:
Figuur 14.

opn amen
ord ma tie as

soorten ordinatie as
Ret is handig de konstante BSD flu de lengte 1 te geven en het resultaat

standaard schaling te noemen waarbij het gemiddelde soorten-abundantie
profiel' (7!) eenheid standaard deviatie heeft. De lenyte van de gradient
is vervolgens in aantallen sd's uit te drukken, en ook de turnover van de
soorten samenstelling is in sd's weer te geven. Een 50 1 verandering in
soorten samenstelling, de 'half-change', is een maat voor de beta-diversi-
teit en is iets meer dan 1 sd.




