סיכום סקר מגוון ציפורים ב 3 -סביבות
והשוואה לספירה הארצית

סקר מגוון ציפורים בשלוש סביבות חיים שונות
מכון דוידסון2016 ,
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תוצאות סקר מספר מיני הציפורים ב 3 -סביבות במכון דוידסון
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האם התוצאה תואמת את ההשערה?
האם כדאי להציג בדרך נוספת?

כדי לנתח את הנתונים של הסקר
ולהבין יותר על הקשר שבין הסביבה והציפורים
נכתוב את הנתונים בטופס אקסל
ונעבד אותם ב 2-צורות:
 .1נשווה את מספרי המינים ומספר פרטי הציפורים ב  3הסביבות השונות ונלמד אם יש
הבדל ביניהם וננסה להבין ממה הוא נובע
 .2כדי ללמוד אם מגוון הציפורים במכון הוא ייחודי נשווה את סה"כ מגוון ומספר מיני
הציפורים בשטח מכון דווידסון לנתוני הספירה הארצית.

 .1השוואת מספר המינים ומספר פרטי הציפורים ב  3-הסביבות
השונות במרכיביהן במכון דווידסון בכדי לענות על השאלה:
'האם יש הבדל במגוון ומספר הציפורים בסביבות השונות'
 .2אם נמצא הבדל ננסה להסביר ממה הוא נובע.

שאלה .האם יש הבדל במגוון ומספר הציפורים ב 3 -סביבות שונות במכון
דווידסון
מספרי הציפורים מ 3-הסביבות
נעשה טבלה וגרף של

בעמוד הבא הגרף בהגדלה

שאלה .האם יש הבדל במגוון ומספר הציפורים ב 3 -סביבות שונות במכון דווידסון
גרף של מספר מיני ציפורים ומספר פרטים ב 3-סביבות במכון דוידסון
מי המין שנצפה הכי הרבה?
אילו מינים נצפו ביותר מסביבה אחת?
באיזו סביבה נצפו הכי הרבה מיני ציפורים?
באיזו סביבה נצפו הכי הרבה פרטים?
האם יש רעיון לייצוג נוסף של הנתונים כך שיתייחס ל 2-השאלות הנ"ל (האדומות)?
ראו בעמוד הבא

שאלה' :האם יש הבדל במגוון ומספר הציפורים בסביבות השונות
גרף המראה סה"כ מספר פרטים ומספר מינים ב 3 -סביבות במכון דוידסון

באיזו סביבה היו הכי הרבה פרטים?
באיזו סביבה היו הכי הרבה מינים?
האם התוצאות תואמות את ההשערה שלכם?
כיצד ניתן להסביר את התוצאות? כל הסבר הגיוני שיעלה על דעתכם

 .2השוואה של סה"כ המגוון ומספר הציפורים
בשטח מכון דווידסון לנתוני הספירה הארצית.

שאלה :השוואה של סה"כ מגוון ומספר ציפורים במכון דווידסון לנתוני הספירה הארצית.
נכין טבלה של סה"כ הציפורים שנצפו ב 3 -הסביבות יחד .נסדר מהמספר הגבוה לנמוך וניצור גרף

כל הציפורים משלוש הסביבות יחד

מספר ציפורים

שקופית הבאה הגרף בהגדלה

שאלה :השוואה של סה"כ מגוון ומספר ציפורים במכון דווידסון לנתוני הספירה הארצית.
גרף כל הציפורים מ 3-הסביבות בדווידסון
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מספר ציפורים

מי נספר במידה הרבה ביותר?
מי  5המינים שנספרו במידה הרבה ביותר?

8

שאלה :השוואה של סה"כ מגוון ומספר ציפורים במכון דווידסון לנתוני הספירה הארצית.
גרף של מספרי הציפורים בספירה הארצית 2016
את הנתונים של הספירות ניתן למצוא באתר הספירה https://www.teva.org.il/?CategoryID=11996

מי נספר במידה הרבה ביותר?
מי  5המינים שנספרו במידה הרבה ביותר?
בשקופית הבאה השוואה בין הארצי למקומי

שאלה :השוואה של סה"כ מגוון ומספר ציפורים במכון דווידסון לנתוני הספירה הארצית.
גרף הציפורים בספירת הציפורים הארצית
2016

מה דומה ומה שונה בין תוצאות הספירה הארצית
והספירה של מכון דוידסון?

כיצד ניתן להסביר את התוצאות?
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מספר הציפורים

במה מיוחד מגוון המינים של מכון דווידסון לעומת המגוון
הארצי?
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כיצד נעבד תוצאות של ארבעה סקרים שנערכו ב 3 -סביבות כאשר
בכל סביבה נערכו שני סקרים בבוקר ושני סקרים בצהריים?
ניתן לנסות לדלות מהסקרים תשובה ל –  2שאלות .מה הן?

 .1מה מצאי המינים הקיים בכל סביבה?
 .2מה מצאי המינים הקיים בסה"כ בכל השטח?
 .2מה משתנה בין הבוקר לצהריים מבחינת מצאי הציפורים?

השאלה :מה מצאי המינים הקיים בכל סביבה וסה"כ בכל השטח?
נסכם את כל הנתונים של  4הסקרים בטבלת אקסל לפי ההצעה הבאה

שימו לב :ממוצע הפרטים שייוצג בגרף (מופיע במסגרת אדומה) אינו חיבור של סה"כ הממוצעים .כיצד חושב ממוצע זה?
מה היתרון והחיסרון של ייצוג מספר הפרטים באמצעות ממוצע? (יתרון :נותן מידע על מספר הפרטים שנצפו .חסרון  :לא מספר על הפיזור של הפרטים לפי שעות וימים)

(סה"כ פרטים חלקי מספר הספירות)

שאלה  :מה מצאי המינים הקיים בכל סביבה?
גרף מספר מינים ומספר ממוצע יומי של פרטים מכל  4ספירות ב 3 -סביבות

האם גרף הזה מציג נכון את הממצאים בכדי לענות על השאלה שנשאלה?

(כן)

שאלה :מה השתנה בין הבוקר לצהריים מבחינת מצאי הציפורים?
גרף :השוואה של מספר הפרטים שנצפו בבוקר לעומת הצהריים ב  3-סביבות

האם הצגת הנתונים עונה על השאלה במלואה?
מה השתנה בין הבוקר לצהריים מבחינת מספר הפרטים?
האם בכל סביבה נראה אותו שינוי?
מי הם המינים שיצרו את ההבדל? כיצד נוכל לדעת? (עלינו לחזור ולעיין בטבלה של נתוני התצפית)

(לא .הגרף מתייחס רק למספר פרטים ולא למספר מינים )

שאלה :מה השתנה בין הבוקר לצהריים מבחינת מצאי הציפורים?
גרף :השוואה של מספר המינים שנצפו ב 3 -סביבות בבוקר ובצהריים

האם חל שינוי בין הבוקר לצהריים במספר המינים?
האם בכל סביבה השינוי היה זהה? תארו מה השתנה בכל סביבה
איך נדע מי המינים שנוספו או נגרעו בשעות השונות ?
איזה הסבר אפשרי יש לתוצאות שהתקבלו? (כל הסבר הגיוני שיעל על דעתכם)

שכיחות המינים באחוזים במכון דוידסון
בספירה הארצית משתמשים בעיקר במדד של שכיחות המראה בכמה ספירות מתוך כלל הספירות נצפה המין
באחוזים .מדד זה לא מתחשב במספר הפרטים שנספרו.
מדוע לדעתכם המדד הזה משמש בספירה הארצית להשוואה בין אזורים בישראל ובין השנים השונות?
שכיחות מייצגת סיכוי להמצאות המין .מדד טוב להשוואה בין אזורים או שנים בהם/ן היה מספר ספירות לא זהה

