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I.) Borításbecslés

- a kvadrátban az adott faj egyedei függőleges vetületeinek összege hány %

- % -os borítás (az adott fajhoz tartozó egyedek függőleges vetülete)

A TEREPEN…

2 fős csoportok

Ezt a 2m*2m-es kvadrátot

(= mintavételi négyzet) kellene megalkotni 

(zsineg + szög)



A TEREPEN…

Latin név Magyar név Borítottság

Achillea collina mezei cickafark 35 %

Elymus (Agropyron) közönséges tarackbúza 2 %Elymus (Agropyron) 
repens

közönséges tarackbúza 2 %

...

Összesen %

- az összborítás meghaladhatja a 100 %-ot (átfedések)



1.) Shannon diverzitási index: 2.) A Shannon diverzitáshoz 
tartozó egyenletesség:

II.) Shannon diverzitási index és egyenletesség számítása
(relatív gyakoriság  (pi ) számítása)

FELADAT…

H=Σ-pi*log2(pi)

(pi az i-dik faj relatív 
gyakorisága)

E=H/log2 (S) 

(ahol S a fajok száma)



Jaccard-index:
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FELADAT…

III.) A fajösszetétel hasonlóságának vizsgálata 

(összevetés egyik szomszédos kvadrát adataival)

Sorensen-index:

cBA
SCj




c: közös fajok száma (azon fajok száma, amelyek mindkét kvadrátban előfordultak)

A: fajszám a szomszédos kvadrátban

B: fajszám a saját kvadrátban
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A TEREPEN…

IV.) Fajszámtelítési görbe

20 m
40 cm 60 cm 80 cm 100 cm

Távolság (cm) Magyar név Latin névTávolság (cm) Magyar név Latin név

20 cm mezei cickafark

közönséges tarackbúza

Achillea collina

Elymus repens

40 cm mezei cickafark

közönséges tarackbúza

mezei iringó

madárkeserűfű

Achillea collina 

Elymus repens 

Eryngium campestre

Polygonum aviculare

60 cm

…

2000 cm



FELADAT…

IV.) Fajszámtelítési görbe

- 20 m-es LINEA (egyenes mentén) sorban elhelyezkedő mikrovadrátokban 
(20 x 20 cm) előforduló új fajok kumulatív görbéje

(az addig elért fajszám + az addig elő nem fordult fajok száma)
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V.) Fajok asszociáltságának vizsgálata

(kapcsoltság, hajlam az együttes előfordulásra) 

2m*2m-es (40 cm-es osztású) négyzetrács ami 5x5 kisebb kvadrátot 
eredményezett

A TEREPEN…



Kvadrát Latin név Magyar név

1. Agropyron repens
Cerastium arvense
Festuca pratensis
Myosotis syloatica
Poa angustifolia
Vicia tinuifolia
Viola arvensis
Ambrosia elation
Chondrilla juncea
Cruciata laevipes

közönséges tarackbúza
parlagi madárhúr
réti csenkesz
erdei nefelejcs
réti perje
keskenylevelű bükköny
mezei árvácska
parlagfű
nyúlparéj
mezei keresztfű

V.) Fajok asszociáltságának vizsgálata

A TEREPEN…

Cruciata laevipes
Rumex acetosa
Melandrium album

mezei keresztfű
mezei sóska
fehér mécsvirág

2. Festuca pratensis
Poa angustifolia
Melandrium album
Vicia tinuifolia
Myosotis syloatica
Viola arvensis
Erodium cicutarium
Rumex acetosa
Ranunculus acris

réti csenkesz
réti perje
fehér mécsvirág
keskenylevelű bükköny
erdei nefelejcs
mezei árvácska
bürök gémorr
mezei sóska
réti boglárka

3.
.
.
.
.
.

25.

Trifolium campestre
Ranunculus acris
Myosotis syloatica
Viola arvensis
Bromus hordeaceus
Melandrium album
Ambrosia elation
Trifolium campestre

mezei here
réti boglárka
erdei nefelejcs
mezei árvácska
puha rozsnok
fehér mécsvirág
parlagfű
mezei here



V.) Fajok asszociáltságának vizsgálata

Az egyes esetek TAPASZTALT gyakorisága (1. táblázat)

A faj

B faj + -

FELADAT…

+ a b a+b /P(B)

- c d c+d /P(B)

a+c /P(A) b+d /P(A) a+b+c+d=N

Az A faj előfordulási valószínűségét (P(A)) a tapasztalt gyakoriságok 
(a,b,c,d) alapján P(A)=(a+b)/N adja.
Továbbá P(A)=1-P(A)



A korrelációs együttható kiszámítása a különböző esetekre!

Ha bc>=ad és d>=a

r=(ad-bc)/((a+b)*(a+c)) (P(AB)*P(AB))/((P(B)*P(A))

Ha bc>ad és a>d

r=(ad-bc)/((b+d)*(c+d)) (P(AB)*P(AB))/((P(B)*P(A))

FELADAT…

r=(ad-bc)/((b+d)*(c+d)) (P(AB)*P(AB))/((P(B)*P(A))

Ha ad>=bc és b>c

r=(ad-bc)/((a+b)*(b+d)) (P(AB)*P(AB))/((P(B)*P(A))

Ha ad>bc és c>=b

r=(ad-bc)/((a+c)*(c+d)) (P(AB)*P(AB))/((P(B)*P(A))



V.) Fajok asszociáltságának vizsgálata

Az egyes esetek VÁRHATÓ gyakoriságának számítása (2. táblázat)

A faj

B faj + -

+ a b 



d VjTjVjTj

C
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FELADAT…

+ a1 b1

- c1 d1

a1= (a+b)(a+c)/N P(B)*P(A)
b1= (a+b)(b+d)/N P(B)*P(A)
c1= (a+c)(c+d)/N P(A)*P(B)
d1=(b+d)(c+d)/N P(A)*P(B)







aj Vj
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Tj=a,b,c,d

Vj=a1,b1,c1,d1



Szabadságfok

A Chi-négyzet próba, a C értékének vizsgálata:

→Excel

→ statisztikai táblázat→ (ha adott szabadságfoknál a C értéke a 
megadott küszöbnél nagyobb, akkor a számított korreláció 
statisztikailag szignifikánsnak tekinthető.)

• A kapott C-t (a Chi-négyzet próba értéke) DF=(n-1)*(m-1) szabadságfok 
mellett értékeljük. 

n=a kontingencia-tábla sorainak száma

m=a tábla oszlopainak száma 

• Az Excel program Chitest függvénye a szignifikancia-szintet adja.




