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 .בטירהבשטחים פתוחים  ואחוז כיסוי הצומח  צמחיםמגוון ה על בניין ההשפעת פסולת  : נושא העבודה

בניין  ה שלשפעהמהי ה  :  שאלת החקר ה     על  בשטחים פתוחים בטירה  פסולת  ואחוז כיסוי   צמחיםמגוון 

 ?במקוםהצומח 

העבודה  ע"י:    שיטות  נעשו  התצפיות   . תצפיות  ע"י  נעשה  מגוון    המחקר  אחוז   הערכתו  הצמחיםמדידת 

הצומח   פתוח  כיסוי  שטח  האחד,  פתוחים.  שטחים  של  חלקות  שלעם  בשלוש  קטנה  בניין,    כמות  פסולת 

השניה   גדולההחלקה  כמות  ו  עם  בניין,  פסולת  של  מפסולת  ומצטברת  נקי  פתוח  החלקה השלישית שטח 

מ' אותם    1*1אקראי באורך    מהחלקות בחרנו שלושה מקטעים באופןאחת    בכלששימש כבקרה למחקר.

ספרנו את מספר מיני הצומח ואת המקטעים האלה שימשו כחזרות למחקר.בכל מקטע    .מדדנו בעזרת מטר

נים ערכנו ממוצע של תוצאות שלושת המקטעים בכל חלקה.  לאחר איסוף הנתומספר הפריטים מכל מין,  

 . אומדן חזותי של אחוזי כיסוי שטח ע"פאת אחוז כיסוי הצומח בכל חלקה  הערכנובנוסף לכך, 

המחקר של   :תוצאות  הממוצע  המינים  שמספר  עולה  שבחרנו  החלקות  בשלוש  המינים  מגוון  מספירת 

מהחלקה   2.5ה עם הפסולת המצטברת ופי  ממספר המינים בחלק  4  הצמחים בשטח הנקי מפסולת גבוה פי

   מין ל  כ. בנוסף לכך, לא רק מספר המינים היה גבוה יותר, אלא גם מספר הפרטים מעם מעט פסולת בניין

בהערכת אחוז כיסוי יחסי של הצמחים בחלקות השונות עולה     הנקי מפסולת בניין.  היה גדול יותר בשטח  

( וחלקה 50%)עם כמות קטנה של פסולת בניין( לבין חלקה א'  90%חלקת הבקרה )בין  ניכר  כי קיים הבדל  

 (. 15%)מצטברת של פסולת בנייןגדולה ועם כמות ' ב

פסולת בניין באיזור מסוים   שלכתעיקרית העולה מהמחקר שערכנו היא  שההמסקנה ה :  מסקנות עיקריות 

הצמחים  לרעה  משפיעה מגוון  המינים    על  עושר  ב,  הצומח  כיסוי  רואות  איזוראותו  ואחוז  אנו  מכאן   .

בטיפול    חשיבות בשטחים   ומניעת    בנייןהבפסולת    הולםרבה  בפרט  בניין  ופסולת  בכלל,  פסולת  השלכת 

.  פתוחיםה מאותם    בטירה  הבניין  פסולת  פינוי  במבצע  בעירייה  החלו  העיר,  לראש  מפנייתנו  כתוצאה 

 .בטירה שנותרו המעטים הפתוחים בשטחים הבניין פסולת מפגעי םולצמצ האכיפה והגברתשטחים, 
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