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אנו גאים להציג את הגיליון הראשון של  2006בפרוס שנת 
.מועדון האקווריומיסטים של אתר ישראקווריוםמגזין, המגזין שלנו

ממושך שצמח והתפתח " הריון"המגזין יצא לאוויר העולם אחרי 
, "משוגעים לדבר", מאהבה לנושא של  שלושתנו,  במוחם הקודח

בידע ובניסיון המצטברים , חובבי התחום, כשכל כוונתנו לשתף אתכם
ועלת כלל אוהבי שלנו ולהוות במה להחלפת דעות ורעיונות לת

.האקווריומים
? האם יהיה הבדל בין המגזין שלנו לבין עשרות המגזינים האחרים

אנחנו מבטיחים להביא כתבות .  רק העתיד יוכיח ואתם תשפטו–
.מרתק ושימושי שיהיה ראוי לתשומת ליבכם, חומר מעניין, מקוריות

צומצם ישמח וצוותנו הקטן והמ, המגזין יראה אור אחת לחודשיים
הן כתוב והן -הבאים   תלהיעזר בכם הקוראים לקבלת חומר לגיליונו

ואנו מבטיחים להתייחס לכל מה שתשלחו במלוא הרצינות , מצולם
על פי שיקול דעתנו ובכפוף למגבלות , ונשתדל לפרסם את  מרביתו

.הטכניות המובנות

שלכם
איגור זלטקובסקי
אלקסנדר ירנבורג

יעקב אוקסמן



איך לתפוס דג באקווריום

אוקסמן. י
"ישראקווריום"מועדון 

ודאי נתקלתם לא פעם בצורך לתפוס דג אחד 
הבעיה עוד .  מסוים מתוך אקווריום מרובה דגים

נוסף , יותר מסובכת במקרה של אקווריום המכיל
גם צמחיה וחפצים נוספים , לאוכלוסיית הדגים
.שור ואביזרי עיצוב שוניםכגון ציוד יעודי ומכ

ודאי הבחנתם , לאחר מספר ניסיונות כושלים
בעובדה שהדג המבוקש קלט את מזימתכם 
במלוא מוחו הזערורי והוא מתחמק במרץ 

ואתם , מהרשת ומתחבא בכל מקום אפשרי
לאבד סבלנות  וכל התהליך יכול , מתחילים לכעוס

" חפים מפשע"להסתיים חיש קל בפגיעה בדגים 
הריסת העיצוב השברירי של האקווריום עליו ו

.עמלתם וטרחתם
?אז מה לעשות

הרי לכם מספר  רעיונות פשוטים אך יעילים 
ומוכחים אשר יראו לכם כיצד ניתן לתפוס דג מבלי 

או /או לפגוע באוכלוסיה המקומית  ו/לכעוס ו
.בעיצוב האקווריום

יתרון החושך. א
כל מיני פעולות בחסות החשכה ניתן לבצע 

החדר . ותפיסת דגים היא אחת מהן, בהצלחה
צריך להיות חשוך וצריך להמתין מספר דקות לפני 

עיציאה לפעולה על מנת לתת לדגים להירג
.ולהסיח את דעתם

קימות שלוש שיטות אופרטיביות עיקריות 
.לתפיסת הדגים בחושך

"זבנג וגמרנו"שיטת ה
צריך , ם רגועיםברגע שהחדר חשוך והדגי

אם . לפעול בזריזות ולתפוס את הדג המבוקש
הראשון והדגים מתעוררים ןנכשלתם בניסיו
, יש להפסיק את התהליך, הונכנסים לפאניק

להמתין מספר דקות ולהתחיל , להדליק את האור
.מהתחלה

ישנם דגים המגיבים בתנועות חדות : אזהרה
ים מתחילים להשתולל במים ועלול, להדלקת האור

אם הדגים שלכם .  אף לנסות ולקפוץ מהאקווריום
.שיטה זו אינה מתאימה, כאלה

"סדרן בקולנוע"שיטת ה
למלא את התפקיד והמשימה בעזרת פנס קטן

יש יותר אפשרויות תמרון מאשר . ואור חלש
בשיטה הקודמת אבל עדיין  הראות מוגבלת ואם 

, גם פה.  הראשון לא רואים לאןןהדג בורח בניסיו
ברגע שהדגים נכנסים לפעילות נמרצת  יש צורך 

ואז עלתת להם להירג, להפסיק את התהליך
. להתחיל מהתחלה

"עבודה בעיניים"שיטת ה
חלק מהדגים אינם רגישים ואינם מגיבים לאור 

ניתן אם כך להשתמש בפנס . אדום או כחול
ל "המאיר בגוונים אלה  ולנצל את התאורה הנ

במידה והוא אכן , פיסת הדג המבוקשלאיתור ות
.ל"משתייך לקבוצת עיוורי הצבעים הנ

שיטות התפיסה בחושך לא תמיד יתאימו היות 
וישנם סוגי דגים המנהלים פעילות ערה בערב או 

ועליהם יש להפעיל שיטות אחרות כפי , בלילה
:שיפורטו להלן

כלי שקוף. ב
ניתן לפתותו הדג לא רואה דפנות שקופות ולכן 

בקבוק או אקווריום , להיכנס למלכודת כגון שקית
ניתן גם לעזור לו להיכנס לשם ולא . 'קטן וכו

....לחכות עד שיכנס לשם ביוזמתו
על מנת להקל על הכנסת והוצאת :עצה קטנה

רצוי לנקב בו , וממנוםלאקווריו" מלכודת"כלי ה
.מספר חורים קטנים

רשת גדולה . ג
רשת  המכסה את כל רוחבו של לוקחים 

ולאחר הכנסתו , האקווריום ואת מרבית אורכו
לאקווריום ניתן להכניס לתוכו את הדג המבוקש 

.בעזרת רשת אחרת או בעזרת היד

מחבואים. ד
בשיטה זאת מנצלים את תכונת הדגים  למצוא 

.לעצמם מקלט להסתתר בו בעת סכנה
. ים שוניםדגים שונים מאמצים לעצמם מקלט

כל או חרסצינור או כדלהיותיכול זה 
-תפ"לבאקווריום   ומתאים המצוי  אחר  עצם 



רבות אנו שמחים תלבטויותר ספקות והלאח
בארצנו תחת " שוק דגים"להודיע על פתיחת 

".שוק-אקווה"שם ה
. בבוקר9-השוק יפעל כל שבת מ

.בחיפה" קסרא"קניון –כתובת 
חנו ללא הצ–דרום המבקשים סליחה מתושבי 

.למצוא מקום נוח יותר בשבילכם
.של כל האקווריומיסטיםלפרגון ותמיכהמקווים 

.בפברואר4–פתיחת השוק 

רצוי ".   קיד
ובתנאי , "מקלטים"להשתמש בכמה 

יתאים לדג מבחינת גודלו ושקיימת " מקלט"שה
הכניסה את לחסוםונוחהקלה אפשרות

.ציאה מהמקלט על פי הצורךוהי
בסבלנות עד שהדג יכנס להמתין ניתן 

ביוזמתו למקלט או לעזור לו להיכנס בעזרת רשת 
.או היד

Corydoras virginiae
Burgess, 1993

.קורידורס יחסית נדיר מפרו
לורטו ינתבמדאוקיילי נהרחי במערכת 

.בפרו
:שמותתחתבדרך כלל נמכר

Corydoras sp. C4אוCorydoras sp.
"Miquelito".

.מ"ס5-6-גודל 
אך בכל , נמצאים בלהקה בשטחים הפתוחים

.רגע יכולים להתחבאות

!שוב חזר לפעילות אתר של ארמברוסטר
ונטן ארמברוסטר חזר לפעילות בצורה מחודשת לאחר 'ר ג"ל לוריקרידיים של דאתר המתמחה בטקסונומיה ש

.הפסקה ארוכה
.חדשות טובות לחובבי לוריקרידיים

html.index/lorhome/key_fish/loricariid/area_res/math_science/ademicac/edu.auburn.www://http

ביקורת מתקיימים , המלצות, דיון על המאמרים
:בפורום בכתובת

ph.viewforum/forum/il.co.israquarium.www://http
40=p?f

בשאילות לגבי פרסומת והמלצות יש לפנות בדואר 
:אלקטרוני

il.co.israquarium@oksman

לכתבי המאמרים הרוצים לפרסם את מאמריהם 
לדואר wordיש לשלוח אותם בפורמת , בעיתון

:אלקטרוני
il.co.oksman@israquarium



ותהכירערוךמיועדת ל,הבאההסקירה
.זודגיםתקבוצעםלאקווריומיסטים 

כותב המאמר מקווה גם לגרום להתעניינות 
המאמר (.של חובבים ביצורים המיוחדים האלה

אגם של םציקלידיהמומחי את עניין יפחות 
.)הטנגנייק

אנדמיים לאגם –כל הנציגים של הקבוצה 
.הטנגנייק

אפיינים בגדלים מתהדגים האלה אינם
מ "ס10הם ועד שבקטנים למ "ס2-מ-מרשימים

בעיקר , מבריק במיוחדוגם צבעם אינ. גדוליםל
.הם מציגים צבעי פסטל

, בראש ובראשונה הם מעניינים בהתנהגותם
בדרישות , בטיפול בדגיגים, בצורת רבייתם

באפשרות לשכן ומיוחדיםלתנאיםהמינימאליות 
.ים ועודאותם בשלום עם צמח

הם שמם של הדגים מעיד עליהם כי חיי
בטבע . קשורים במידה כזו או אחרת לקונכייה

באקווריום . Neothaumaקונכיות מסוג אלה הן
, הם מסתפקים בקונכיות שונות אחרות

כולל קונכיות של אמפולריות , המתאימות בגודל
.חלזון ענבים ואחרים, )חלזון תפוח(

רשמות מלאה מיחסים אם רוצים לקבל הת
במצע יש צורך , המעניינים בין דגים לקונכיות

זה .מ"מ2-3בקוטר מ של חצץ "ס3-4–בגובה 

של מדהימהפעילותאחרי לעקוביאפשר 
תוך לילה אחת . הלמפרולוגוסי קונכיותמרבית

. נוף האקווריום יכול להשתנות לחלוטין
יוחדות לתנאיי האלה אין דרישות מםלדגי

מים האפשר להגיד שהם אחד מאלה ש. המים
15-20קשיות . לגמרי מתאימים להםבארץ

טמפרטורה , 8סביב –חומציות , מעלות
עלית טמפרטורה קיצית עד . מעלות25בסביבות 

למרות .ידם ללא בעיות-מעלות מתקבלת על30
לא סובלים עליה ברמות החנקנים או הם , האמור

יש לשים לב . טיים בפרמטרי המיםשינויים דרס
.לנקודה הזאת בתכנון החלפות מים גדולות

רק יש לזכור שהם . אין דרישה מיוחדת לתזונה
.לא דגים צמחוניים

המלצות הקיימות במקורות השונים באינטרנט 
שניתן לגדל את הלמפרולוגוסים , או בספרים

, )יטריםל20-40(האלה באקווריומים קטנים 
לפחות , רק החזקתם בקבוצות. י לא נכונותלדעת
–) יטריםל90-120(במיכל מתאים , דגים8-10

תיתן לדגים אפשרות להציג לחובב התנהגות 
.טבעית נורמאלית כולל טיפול בדגיגים

כל נציגי הקבוצה מתרבים בתוך חלל 
,נקבות שומרות ומטפלות בביציםה. הקונכייה

בייה ומנסה ליצור זכר שומר על כל האזור הרה
רובאצל. האחרותנקבותעם חדשיםיחסים



נקבות כלמספרפרותזכר מסוגל להה,המינים
ליד , ימים לאחר ההטלה10-כ. ימים3-4

שיצאו לטיול ראשון , הקונכייה ניתן לראות דגיגים
הדגיגים מאוד . של הנקבהקפדניתתחת השגחה 

מסתתרים הם סכנה תחושת בכל . פחדניים
בלתי טבקונכייה או נצמדים לקרקע ואז כמע

.אפשרי למצוא אותם
. בעיה כלשהימהבההאכלת הדגיגים לא 

. ברור שמזון חי עדיף, מתאימים כל סוגי מזון
הדגיגים מתחילים , ןכחודש וחצי לאחר מכ

להתפזר באקווריום בחיפושים אחרי מקומות 
האםבקרבתאך חלקם נשארים , מסתור חדשים

.ואפילו עוזרים לה בטיפול בדורות הבאיםרב זמן 
כדי להרבות את הלמפרולוגוסים בצורה 

יש להחליף את הקונכיות בקדים , מסחרית
כל פעם . שמאפשרים לראות מה קורה בתוכם

מעבירים את הקד –שמגלים הטלה או לרוות 
.למיכל אחר לאינקובציה מלכותית

כללית על בקצרה על מיון מדעי וסקירה 
.הלמפרולוגוסי הקונכייה הנפוצים

–כל הדגים האלה שייכים בעיקר לשני סוגים 
ונאולמפרולוגוס Lamprologus)(למפרולוגוס 

(Neolamprologus) . חלק מהמינים מעוברים
איןלכן . מסוג לסוג בתדירות פעם בחודשיים

אי התאמה קיימתאם בשמות הדגים , להתפלא
מות המין לא משתנים ועל ש. מקורות שוניםב

.פיהם אפשר להבין על מה מדובר

Neolamprologus brevis
(Boulenger, 1899)

.מ"ס4-כ–נקבה אורך ה, מ"ס6-כ–זכר אורך ה
. זכרים נכנסים לתוך הקונכייה רק בזמן הרבייה

מסתור במקומות יחפשוסכנה עת אפילו ב
.האחרים

. גידול בזוגותכדי לשמור על הדגיגים אני ממליץ 
,יםמאוד זריזיםדגיגה. או לקיחת ביצים או לרוות

ולאחר שהתחילוםתולתפוס אקשה מאוד 
אחד . תבלתי אפשריהמשימה היא –לשחות 

. נושכים די חזק. הדגים האמיצים שפגשתימ
, כאשר נפגשתי עם העובדה הזאת פעם ראשונה

המרפק ,את הידבהינףהזזתי הופתעתי מאוד
המכה הייתה כה . יום וכמעט נשברפגע באקוור

.חזקה שבמשך שבוע הרגשתי את הכאב במרפק
קיימות (מפורסם בקבוצההמין השכיח וה

):צבע גיאוגרפיותרבות ווריאציות 

Lamprologus sp. Magarae
5עד –קבה אורך הנ,מ"ס7עד –זכר אורך ה

.מ"ס
.חיצונית דומה למין הקודם

.י בגידולואין ניסיונ

Lamprologus ocellatus
(Steindachner, 1909)

מ"ס3.5-כ–נקבה , מ"ס5-כ–זכר 
אוהבים מאוד לחפור את הקונכיות בתוך החצץ 

.וגם להעביר את הקונכיות ממקום למקום
.עונה על הציפיותמתטולה אחתכמות הדגיגים 

ים בעזרת הסיפון בימים קל לאסוף את הדגיג
.הראשונים לאחר שהם יצאו מהקונכייה

ועלולים לתקוף זכר זכרים די אגרסיביים ה
באקווריום קטן מיוחד ב. אחר שנמצא בסביבה

.כולל עד מיקרי המוות
. קיימות הרבה וואריאציות צבע גיאוגרפיות

Lamprologus signatus Poll,1952
.מ"ס3.5-4.0–נקבה , מ"ס5-כ–זכר 

.יחסית אגרסיביים
.היה ניראה לי שדורשים קונכיות יותר גדולות

.מהטלה אחת אינה משביעה רצוןכמות הדגיגים 
.לאסוף את הדגיגים שהתחילו לשחות די קשה

אינקובציה ביצים –שהייתהברירה היחידה 
.או אקווריום ללא חצץ/במיכל אחר ו

Lamprologus ornatipinnis Poll, 1949
.נקבה קטנה יותר, מ"ס8-זכר כ

.בגידולוןניסיולי אין 

Neolamprologus multifasciatus
(Boulenger, 1906)

.נקבות קטנות יותרה, מ"ס3.5–זכר אורך ה
בגללהדג הרשים אותי .קטן בקבוצההזהו הדג

.שלותיעקשנהנהגות הה
120דגים באקווריום 15-בערב הכנסתי כ

.ליטרים
–למחרת בבוקר . מ"ס3-בעובי כחצץ היה ה
–חצץ .האקווריוםאת הכרתי לא "   מהפך"



שהקרקעיתעד עמוקים "הר הגעשלועות"
גובה .קונכייה–האגןבמרכז . במרכזםנראתה 

מתי , 7–כאלה נבנו מ ו"ס12-כ–קרטר ה
?הספיקו

.רבה ובהחלט מספקת–כמות הדגיגים בהטלה 
.אצלם אגרסיביותהנצפתלא 

לגדלו ניתן יהיה–מזון לדגיגים שפעספק נאם 
.באקווריום עם הדגים הבוגרים

.במיוחדמין האהוב עליזהו 

Neolamprologus meeli (Poll, 1948)
נקבות ה, מ"ס10עד –זכרים אורך ה. מין די גדול
.קטנות יותר

יחסית,   ההתנהגות. גדולותקונכיותדורש 
.תאגרסיבי

.עונה על הציפיותכמות הדגיגים בהטלה 
םלשחות טוב להעבירויתחילהדגיגים לאחר ש

.לאקווריום אחר

.73עמד על –שראיתי המרביתכמות הדגיגים 
.)טעמי האישי(מין מאוד יפה

Neolamprologus similes
Buscher, 1992

.נקבות קטנות יותרה, מ"ס5זכר עד אורך ה
.דומה מאוד למולטיפסציאטוס

.די אגרסיבי
דגיגים 8-קטנה–תטולהכמות הדגיגים ב

זאת הייתה כמות הגדולה , תאחתטולהמ
.שראיתי

עם יחד אפשר לגדל את הדגיגים באקווריום 
.הדגים הבוגרים

.במשך זמן רבהאימהות לא עוזבות אותם 

Lamprologus kungweensis Poll, 1956
.נקבות קטנות יותרה, מ"ס4זכרים עד אורך ה

מין קרוב מאוד –על פי הספרות 
.למולטיפסציאטוס

.בגידולוןניסיולי אין 

Lepidiolamprologus hecqui
(Boulenger, 1899)

.נקבות קטנות יותרה, מ"ס8זכרים עד אורך ה
.בגידולוןניסיולי אין 

תמונות של כתב המאמר

למפרולוגוסים
.(Cichlidae)קבוצת דגים ממשפחת אמנוניים

מינים של דגים הנכללים בתוך 65-הקבוצה כוללת כ
:ארבעת הסוגים הבאים

Altolamprologus Poll, 1986
Lamprologus Schilthuis, 1891
Lepidiolamprologus Pellegrin, 1904
Neolamprologus Colombe & Allgayer, 1985

מרביתן של מיני הלמפרולוגוסים חיים באגם 
חלקם בנהרות אפריקה ובעיקר במערכת , טנגנייקה
.נהר קונגו

השתייכות המינים לסוגים לא תמיד ברורה ועל פי 
חלק , צעים המדעים בתדירות די גבוהההמיונים שמב

.מהמינים מעוברים כל פעם מסוג אחד לסוג אחר

סטני          'ר סצ"המיון הגדול האחרון בוצע על ידי ד
)Stiassny ( 1997בשנת.



ירנבורג. א
"ישראקווריום"מועדון 

הקדמה
סדרת מאמרים על במאמר הזה אני פותח ב
מוכ, לוריקרידיים הפופולארייםת חלק מהרביי

.סטוריסומות, לוריקריים, אנציסטרוסים
,נותניםאינם, שנכתבו בנושא, מאמרים רבים

על ידי שנשאלות , תשובות לשאלות רבות,לדעתי
הראשונה זו להם ההתנסותש, סטיםמאקווריו
.הדגים האלוברביית

מין בסדרת מאמרים ולהתחיל בלצאתהחלטתי 
ברוב ". רגיל"אנציסטרוס –שכולנו מכירים היטב 

Ancistrusשם ההוא מופיע תחת המקורות 
dolichopterus ,שנימצא , למרות שהדג

כלאה של תוצאה של ההוא–באקווריומי החובבים 
כמה מינים הקרובים של האנציסטרוסים ודווקא 

מההכלאותכתוצאה .ביניהם אין דוליכופטרוס
שבאות לידי ) versions(גרסאות מספר קיימות 

האלבינו /הלבקןכולל , של הדגוצבעבביטוי
)albino(. קיימת גם צורה צהובה האלבינולזן

Ancistrusו א"  אנציסטרוס זהב"שניקרה  , יותר
sp. "Gold"

Ancistrus  sp. “Gold”

"שלנו"בואו נחזור לאנציסטרוס 
שמוכר לרוב , תנאים מיוחדיםדג חזק ואינו דורש-

שקיבלו מזון משובח , הדגיגים. יסטיםנהאקווריו
כבר בגיל –מתבגרים די מוקדם , ותנאים נאותים

הם מגיעים לבגרות מינים חודשים 10-12
עד הם מגיעים לגודל של . להתרבותומסוגלים

בהצלחהיתרבו אך לעיתים קרובות , מ"ס12-15
.מ"ס7-8גם בגודל 

זיהוי המינים
.בקדמת   הראש" זיפים"מעין  ישנם לזכר 

על ראש הזכר" יער הזיפים"

, על השפה העליונה" זיפים"לנקבה גם יש מעט 
" הזיפיםר יע"אותם עם להשוות אפשר אי אך 

.על ראש הזכר

הרבייה
מצב פיזי טוב של הוא –ערבות לרבייה מוצלחת 

הצלחה עם הדג הזה -אי, לרוב. הדגים הבוגרים
שתפקידו כדגמכך שאנו מתייחסים אליונובעת 

.באקווריום" ניקיוןעל הר מושל"ו" לנקות"
אינו הוא , למרות שהדג אוהב לאכול מזון צמחי

וצריך "כל-יאוכל"ייך לקבוצת שהוא . צמחונידג
אכלה של ההגידול ועת הבחשבון בזאת לקחת 

וון כאם אנציסטרוסים לא מקבלים מזון במ. הדג
המזון את שאריותרק מאפשרים להם לאכולאלא 

הדגים האחרים באקווריום והמזון נאכל עוד של
רעביםיישארו האנציסטרוסים , תרם מגיע לקרקע

אם . ור באבות המזוןולטווח הארוך יסבלו ממחס
אבל , כמובן לא ימותו, הם, באקווריום יש אצות
התפתחותם תעוכב ותופרע , קצב הגדילה יואט

אם , בנוסף. לכל ימי חייהםיישארו קטנים הם ו
, מדובר בכמות יחסית גדולה של דגים צעירים

ככל , אפילו באקווריום יחסית גדול עם צמחים רבים
.דיםהנראה יישארו בחיים דגים בוד



בהכנת האנציסטרוסים לרבייה רצוי להגדיל 
גרגירים עם ". בשרי"משמעותית כמות המזון ה

לאחר . אופטימאלי-45-55%ריכוז חלבון 
תתמלאנה שבועיים -תוך שבוע,כזאתההאכלה

לאסוףמספיקים זכרים וגם בביציםנקבות ה
במשך צום שלהם ימי הל) שומן וחלבון(עתודות 

.לרוותעל הביצים ועל הזמן השמירה 
למרות שהאנציסטרוסים הרגילים יכולים 

באקווריוםגם ולפעמים מחילה להתרבות בכל
הכנת קן מתאים , אחד התנאים להצלחה הוא.ריק

מאספקת ) לדעתי(וחשיבותו אינה נופלת לרבייה
אם , לקבל יותר דגיגיםרוציםאם .מזון משובח

לסמוך רק על ולא רבייה רוצים לתזמן את ה
להם להכין הרי שיש, הדגיםהתזמון של 

בהתחשב באופן . מתאימה" רהנהמ/מחילה"
רה לא נההמ, ת הביציםיהרבייה והפריפעולת

ההפריה, ובכל מקרה–צריכה להיות גדולה מידי 
רה תהיה צרה נהמהאם .100%לא תהיה של 

יהיה לו ולא להיכנס אליה יהיה קשה לזכר , מידי
עלול לזרוק פשוט הוא , ח להפרות את הביציםנו

.אותן
גדול יותר 1.5-2אורך הקן צריך להיות פי 

.הכללי של הזכרומגודל
סנפיר חזה כשהזכר ו שלרוחבכ–הקןרוחב

.אחד פתוח
של הזכר עם סנפיר הגב וגובהכ–הקן גובה 

.פתוח
אך , קראמישעשוי מחומר עדיפות לקן תינתן 

אטוםקיטפשר להשתמש גם בצינור פלסא
צינורות עם שני קצוות . כשפתחו האחד סגור

.פתוחים אינם מתאימים לרביית האנציסטרוסים
אנציסטרוס פשוט .מיםערכי ה–גורם השלישי 

= : שוניםהמים בתנאיי מתרבה  PH6.0-מ
במים רכים , )מים בסיסיים(8.0עד ) מים חומציים(

טרייםחשוב שהמים יהיו ... .קשיםב-וגם 
מים צריכים להיות הש, ברור. ומחומצנים היטב

תהיהים  טאמוניה ורמת הניטראללא ניטרית וללא 
. ל/ג"מ20-נמוכה מ

?הרבייהאת זרז נאיך 
. להכין להם אקווריום נפרדהטוב ביותר הוא 

יש לציין . ליטרים לזוג40–נפח האקווריום לרבייה 
רבייה גם אקווריום הלהכניסלותאפשרקיימת ש

,שלוש נקבות-יםלמשל זכר ושתי, קבוצת דגים
.אקווריום צריך להיות גדול יותרהזה כבמקרה 
, בוגרתונקבהמתאיםיש לכם זכר בוגר כאשר

ניתן לראות זאת בבטנה הנפוחה (מלאה בביצים ש
מראש תעבירו אותם לאקווריום שהכנתם .  )כבלון

אפשר להשתמש גם (לון ופילטר פרבמאובזר ו
ישכזהבמקרהו, משאבהעם פנימי פילטר 

גוף , )פילטרהלאהכניסה על פתח רשתלשים
והקן )שיש לו טרמוסטט מובנה(חימום  משולב 

בו ש, מים מהאקווריוםבשליש ממלאים . תםשהכנ
לאחר שהדגים הועברו . כהחיו הדגים עד 

נותריםשני שליש הבמיםשלירבייה מהלאקווריום 
הכינו מראש מים ששהו (מים טריים ללא כלורב

במשך
–טמפרטורת המים . )שעות להתנדפות הכלור48

לעומת ,לא נדרשת תאורה מיוחדת. מעלות26-28
לעיתים הרבייה מתרחשת . נדרשת סבלנות-זאת 

, התרחשאם זה לא . כבר ביממה הראשונה
יםייומל כ.בתהליך של החלפת מיםתתחילו 
הםהמוספים מיםאם .מהמים30%תחליפו 

לזרז עשוישינוי בטמפרטורה רי שהה, קרים יותר
. את הרבייה
בדרך כלל מודבקות בקצה ותכתומותביצים גדול

.רהנההעליון המרוחק של המ

זכר סוגר בעזרת ראשו את הלעיתים קרובות
ה ובעזרת סנפירי הגחון מבצע רנהמהפתח

.לרענן אותו/במטרה לאווררהזרמת מים לתוך הקן



עם לרוותייבקעו  מהביציםימים 4-5-לאחר כ
.שק חלמון גדול

שק החלמוןנוספים יעלם ימים 3-4-כלאחר 
זה   הזמן   להתחילו)   ששימש  מזון  ללרוות(

. הדגיגיםבהאכלת
-חדפעולה   כתוכננההזאת הרבייהאם

מיד לאחר , הנקבהיש להעביר את, פעמית
את הזכר אפשר להוציא לאחר שהדגיגים . ההטלה

אם . יתחילו להתפזר באקווריום בחיפוש אחר מזון
החלטתם להשאיר את הדגים הבוגרים במטרה 

קל .תוציאו את הלרוותאז , לקבל מהם עוד הטלות
.את הקןעוזבותלפני שהם ן תואהוציאיותר ל

מים ביש לגדל את דגיגי האנציסטרוסים 
בטמפרטורות. מעלות27-30שלבטמפרטורת

.אופן משמעותיביקטן קצב הגדילההנמוכות יותר 
מזונות השמשבתור מזון התחלתי  יכולים ל

ולהקפיד על ) שנמכרים בחנויות(לדגיגים יםהשונ
חשוב ביותר לשמור על .ריכוז גבוה של חלבונים

.איכות המים

הדגיגים מתחילים ,)ותקיר(את המזון הצמחי 
.מ"מ20-לאכול בגיל כשלושה שבועות כשגודלם כ

מ אפשר "מ30-35לאחר שהדגיגים מגיעים לגודל 
.מעלות24-26להוריד את הטמפרטורה עד 

:תמונות

“Gold” Ancistrus sp.-לטקובסקיז. א
צח פניגשטיין-שאר התמונות 

:ביקורת מתקיימים בפורום בכתובת, המלצות, דיון על המאמרים
40=php?f.viewforum/forum/il.co.israquarium.www://http

:בשאילות לגבי פרסומת והמלצות יש לפנות בדואר אלקטרוני
il.co.israquarium@oksman

לדואר wordת יש לשלוח אותם בפורמ, לכתבי המאמרים הרוצים לפרסם את מאמריהם בעיתון
:אלקטרוני

il.co.oksman@israquarium



)

מיון חדש של נאוויות מסוג 
Pterolebias ממשפחת

Rivulidae.
.Wilson Jעל ידי E. M. Costa

-Pteroבוצע מיון חדש של סוג 
lebias.
נשארו רק , מינים שהיו בסוג4מתוך 
.P: שניים longipinnisו-P.

phasianus.
P. bokermanniו-P. luelingi

מעכשיו נחשבים לשמות הנוספים 
.Pשל  longipinnis.

Zootaxa

סחליןאי מין חדש של בינון מ
על ידי ספרונוס וזבזדוב תואר מין 

מערב -חי בצפון, חדש של בינון
.Salvelinus vasiljevae–סחלין 

Journal of Ichthyology

Gobio tauricus
רני בהרי 'מין חדש של גובי מנהר צ

Gobioninaeמשפחה -קרים מתת
של משפחת קרפיונים 

(Cyprinidae) תואר על ידי
.וב'ווסילייב ובולטצ, ווסילייבה

Journal of Ichthyology

. חוליות33, לאורך קוו האמצע
נמצא . מופעו בעיקר בגווני חום

בעומקים .מטרים2-7-בעומקים כ
.מטרים2-7-כ

Ichthyological Research

סוג חדש של דגי חתול 
Anchariidaeממשפחת 

Gogo– סוג חדש של דגי חתול
-וHeok Hee Ng תואר על ידי 

John S. Sparks.
Gogo: הסוג כולל שני מינים

arcuatusו-Gogo ornatus.
Ichthyological Explor.
Freshwaters

הודומין חדש של פונטיוס מ
Puntius muvattupuzhaensis–

מאורך עם שתי נקודות , ברבוס קטן
על סנפיר הזנב אין . על הגוף

.P-דומה ל.אין שפם. נקודות
punctatus. סימנים העיקריים–

.קשקשים לאורך קוו האמצע24-25
Journal of the Bombay
Natural History Society

שתי אפיסטוגרמות חדשות
.Sven  Oידיעל Kullander  ו

Efrem J. G. Ferreira תוארו שתי
:אפיסטוגרמות חדשות מברזיל

A. angayuara ,A. salpinction .
.Aש , יןמעני salpinction יום כהיא

ביותר לא רק האפיסטוגרמה הקטנה
מ"מ24.7הזכרים הכי גדולים רק –
)SL( , אך גם חייה בתנאים אטיפיים

בנהרות עם –לאפיסטוגרמות 
.זרימת מים חזקה

Neotropical Ichthyology

שני מינים חדשים של 
Astyanax

: שני חריטים חדשים מברזיל
A. elachylepisו-A. totae

Neotropical Ichthyology

מין חדש של למפרולוגוס 
מאגם טנגנייקה

מדענים היפניים תוארו מין חדש של 
Neolmprologus: נאולמפרולוגוס
cancellatus. דג חי בחוף הזמבי

הסימנים . של אגם טנגנייקה
קרנות הקשות 7-8–העיקריים 

קשקשים 34-37, בסנפיר האנאלי

פלגים משמאל   פלגים מימין

נהר рН µS

Ocampo 6.35 16.0
Padamo 6.00 8.0
Ventuari(SB) 5.95 8.0
Ventuari (C) 6.40 12.0
Atabapo 4.35 12.4
Manapiare 6.00 8.0
Parucito 6.36 16.0
Parguaza 5.71 7.4
Suapure 6.20 12.0
Aro 7.14 18.0
Cuchivero 6.81 14.4
Caura 6.50 9.7
Caroni 5.76 6.2

נהר рН µS

   Guaviare
( (above Inirida)

6.7  21.5

   Guaviare
( (below Inirida)

   6.35 15.7

Inirida    5.05     5.4
Vichada    5.40     3.3
Meta    6.94    48.0
Cinaruco    5.46     5.9

   Capanaparo 6.26    15.0
   Arauca    6.63    14.7
   Apure    7.65   190.0

(Orinoco (תנאיי המים בפלגי נהר אורינוקו 
תנאיי המים בפלגי נהר אורינוקו תנאיי המים בפלגי נהר אורינוקו



אוקסמן. י
"ישראקווריום"מועדון 

:כללימידע
דג ממשפחת אמנוניים

(Cichlidae)

18הדג נאסף לראשונה ב
ידיעל1977לאוקטובר 

Patrik de Rham בנהר קופל
Rio Copal) נרו הררה'אט ג  at Jenaro Herrera)ממערכת נהר אוקיילי (Rio Ucayali)במדינה לורטו

(Loreto)נרו הררה'פלגים באזור שבין נהר אוקיילי מג–אזורי מחייתו .בפרו (Jenaro Herrera)נהר לבין
.(Colonia Angamos)באזור קולוניה אנגמוס(Rio Yavari) יאברי

–הדג תואר על ידי סטיב קולנדר
Kullander 1979בשנת:

“Description of New Species of the
Genus Apistogramma from Peru.”
Revue Suisse Zool., 86: 937 –
945

:אטימולוגיה 
ההולנדי האיכטיולוגלכבודניתן שמו

Dr. Han Nijssen

עומק שאינו עולה על חי בנחלים קטנים ב
במים חומים כהים נקיים , מטר אחד 

על . בחומצות הומיותעשירים, מאוד
.וגזעי עץ הקרקע הרבה עלים

:מות המחייהותנאיי המים במק
23 –טמפרטורה תלוי מעלות29 –

, פחותה ממעלה אחת–קשיות, בעונה
.pH =4.5–5.0, מיקרוסימנס50-פחותה מ–מוליכות
ממשפחת .זנים שונים שרובם לא מתוארים ולא מזוהים35ם אפיסטוגרמה ניאסנה נאספו עוד ביחד ע

ApistogrammaוLaetacaraוAequidensאמנוניים באותם האזורי המחייה ניתן לפגוש זנים מהסוגים
agassizii.

Apistogramma nijsseniשייכת לקבוצתcacatuoidesולקומפלקס .nijsseni

:ות נוספים שמ
Panda dwarf cichlid

Nijssens dwarf cichlid
Panda apisto

.מ"ס6עד –נקבה , מ "ס9עד –זכר :גודל 



אצל . מפגינים דימורפיזם מיני:זיהוי המינים
כתמים נקבות בוגרות קיימים שנים או שלושה

על חלקו האמצעי , על מכסה הזימים –שחורים 
. כתמים שחוריםלזכר אין. הגוף ובשורש הזנבשל 

כמו כן חלקן העליון של הקרנות הראשונות של 
הראשונות של סנפיר הגב סנפירי הגחון והקרנות

חשוב לציין שיש נקבות ללא .אצל הנקבה שחורים
.באמצע גוףכתם שחור על

זכרים בוגרים בדרך כלל בצבע תחלת עם גווני 
.צבע פנינה

נקבה

זכר

Apistogramma nijsseniרביית
5זלטקובסקי קיבלתי מאיגור2004בספטמבר 

הדגים היו בגודל של . כיה'דגים שמקורם היה מצ
. להבדיל האם יש נקבותלא יכולתי. מ"ס5–4-כ

.כולם היו נראים כזכרים

25הדגים הוכנסו לאקווריום קרנטינה קטן בנפח 
חומציות ,מעלות25שיות כ ק(ליטרים עם מי ברז 

משום. הגיעואלה היו התנאים מהם הם). 7סביב 
הזכרמת כשבוע מה הדגים סירבו לאכול ולאחר

הדגים התחילו יתר . בניהםהגדול שהיה  
ולא התייחסו דםאך אכלו רק תולעי, לאכול מעט
.למזון אחר

מעלות 5-במשך חודש הורדתי את הקשיות לכ
.6-6.5-לכהחומציותואת 

זוג אחד , הדגים התחילו להרגיש טוב יותר
על המקום מפני התבצר ליד הכד והתחיל להגן

מעניין שגם בתקופה הזאת . שני הדגים האחרים
נראו דומה ולא יכולתי ,שני הדגים שהתנהגו כזוג 

.להבדיל בין זכר לנקבה
לאקווריום בתחילת נובמבר העברתי אותם

מאחר ולא היה לי אקווריום פנוי , וציהקיב
הם קיבלו " ישנים"באקווריום עם מים.לרבייתם

צבע טוב יותר וניתן היה לראות שיש לי שלושה 
.זכרים ונקבה אחת

שלנקבותשתי עודקניתי2005בינואר 
A. nijsseniכיה'שהגיעו גם מצ.

הדגים בחרתי זוג אחד שנראה היה מתוך כל
ה לשמור על כד מהדגים האחרים והעברתי שמנס
ליטרים עם שלושה 70-לאקווריום בנפח כאותו

Vesicularia)ה מוסוסוו'גהרבה ועם כדים 
dubyana) . האקווריום היה ללא חצץ עם פילטר

קרמיקה וצמר ליטרים עם מילוי8-ביולוגי בנפח כ
100-זרימת המים דרך פילטר הייתה כ. סינתטי

.הליטרים לשע
.במי אוסמוזה הפוכה בלבדהשתמשתי

:הבאיםהיובאקווריוםתנאיי המים
.מעלות2-3–קשיות

.מיקרוסימנס100-כ–מוליכות
pH =6.0

.מעלות27–טמפרטורה
.בשבוע% 50-כ–ת המים והחלפבוצעו 

דפניות, ארטמיה , לעי דם ות-קפוא:מזון 
.פעמיים ביום

בייה כשהזכר נעשה כחול הדגים קיבלו מופע ר
.כבר לאחר שבוע הייתה הטלה. והנקבה צהובה

60-כ היו כ"סה. הכדתקרתהביצים הודבקו על 
.מ"מ1.5-לבן ובגודל כ-ביצים בצבע צהוב



שמרה הנקבה, כמו אצל מרבית האפיסטוגרמות
סלהיכנניסהלא הזכר. הביציםעל בקפידה 

.לתוך הכד

למחרת הביצים היו כולן פגועות מפונגוס 
.ונאכלו

שנייה עם ימים הייתה ההטלה10-לאחר כ
.אותן תוצאות

לערך והתחלתי 5.5-כהורדתי את החומציות ל
אך גם , )בשבוע% 75-כ(להחליף יותר מים

.היו תוצאות דומותהטלה השלישית ב
, ההטלות שלא הניבו דברלאחר שלוש

היה לי במקרה . תי להשתמש במים חומיםהחלט
שנמצא בדלי כי הוא עדיין צבע את גזע עץ חדש
שמתי , במקום להוסיף כבול. המים בחום

תוך שבוע המים . אותו גזע עץבאקווריום את
בקושי ראיתי את . באקווריום נעשו חומים כהים

.הדגים
ראוי לציין שמופע של הדגים השתנה וצבעים 

.ותרנעשו יפים י

התחלתי להוסיף גם מים מזוקקים כך 
,80–60–מוליכות ,1-2-שהקשיות ירדה לכ

.5.0-5.5–חומציות 
הבנתי שהתרחשה " נעלמה"לאחר שהנקבה 

שלא יכולתי לצערי היא בחרה בכד. ההטלה
המתנתי ולאחר עוד . לראות את חלקו הפנימי

,בחופשיותימים בהם הנקבה לא שחתהשלושה
אלא נראתה רק בזמן האוכל הבנתי שהפעם הכל 

ראיתי שהנקבה לאחר עוד שלושה ימים. בסדר
ולאחר עוד מספרהעבירה את הלרוות לכד אחר

והנקבה שמרה ימים הדגיגים התחילו לשחות
.עליהם בקפדנות

הנקבה , בטרם הדגיגים החלו לשחות, תחילה
חראך לא, לזכר להיות ליד הכדאפשרה

הנקבה מנעה מהזכר ,שהדגיגים החלו לשחות 
לדגיגים ואף תקפה את הזכר הקרבהאת 

נאלצתי להעביר אותו לאקווריום אחר .בחומרה
סך הכל.ולהשאיר את הנקבה לבדה עם הדגיגים

.דגיגים80-להערכתי היו בערך כ

הדגיגים היו מאוד אמיצים ודי מהר התחילו 
.אהאימסביב להתפזר באקווריום ולא להיות

שבוע ראשון הם קיבלו נאופלי ארטמיה וחלמון 
כשבוע הם גדלו מהר וכבר לאחר. ביצה קשה

.הוספתי גם תולעי חומץ
באותו שלב שמתי זוג נוסף לאקווריום אחר עם 

רק שבמקום גזע עץ הוספתי , התנאיםאותם
כבר . תמיסת כבול עד שהמים נעשו חומים כהים

גם בזוג השני . צלחתהראשונה הייתה מוההטלה
נאלצתי להוציא את הזכר לאחר שהדגיגים 

.לשחותהתחילו
נקבות בקרב הדגיגים מושפע -לציין שיחס זכרים

,קשיות המים, המיםרטורתבאופן הדוק מטמפ
.והחומציות

מעלות 23–20בטמפרטורת המים , למשל 
% 18-כ–מעלות 25–23, כמעת ואין זכרים

27, זכרים% 57בערך -ות מעל27–25, זכרים
% 100–מעלות -32  29ו% 82–מעלות 29–

.זכרים

.תמונות של כתב המאמר*
:ספרות *

1.CICHLID ATLAS 1 Dr. Uwe Romer .Mergus , 2002
2.South American Dwarf Cichlids Hans J. Mayland ; Dieter
Bork. Verlag A.C.S. , 1997



Nannostomus eques
Steindachner, 1876

הוקי-עפרונון מקל

:שמות הנושפים
Poecilobrycon eques   (Steindachner,
1876);
Poecilobrycon auratus Eigenmann,
1909

Pyrrhulininae: משפחה-תת
Lebiasinidae: משפחה

.כת נהר אמזונס בפרו ובברזילאזורים עליונים ואמצעיים של מער:אזורי מחייה
ביניהם , אך מעל המקומות עם גזעי עץ וצמחים, בדרך כלל שוחה במים פתוחים קרוב מאוד לפני המים

.הוא יכול להסתתר

.מ"ס6.0עד –באקווריום , SL) (מ של אורך סטנדרטי "ס5עד –בטבע :גודל

תחתון ישנם פסים -אצל זכר בחלקם הקדמי, אצל נקבות סנפירי הגחון והאנאלי שקופים:זיהוי מינים
.כמו כן זכר רזה יותר מנקבה. לשםאבן בצבע 

מ עם "ס80-מתאים אקווריום בגודל מ. פריטים ויותר5רצוי לגדל קבוצה לפחות , דג להקה:גידול
בו הדגים יימצאו, חייב להיות מרחב פנוי מצמחים עם גישה חופשייה לפני המים. צמחים רבים וגזעי עץ

-22טמפרטורת המים ). PH–6.0–7.0(ניטראליים -וחומציים) 2-10(מעדיפים מים רכים . רוב הזמן
אפשר לגדל אותו עם דגים לא . אוהב אור חלש. לא סובל עליות רמות החנקנים במים. מעלות30

.גדולים ולא אגרסיביים האחרים
בלילה נעלם הפס השחור . פע לילייש לו מופע יומי ומו, Nannostomusכמו אצל כל הנציגי סוג

.פסים רחבים שחורים האלכסונייםיםהצדדיים ובמקומם מופיעופיםהכסיםולפעמים גם הפס

לכן הדגים . בטבע ניזון מחרקים הנופלים על המים או מדגיגים שונים ששוחים קרוב לפני המים:תזונה
, באקווריום מקבל כל סוגי המזון. ותמעל45שוחים מרבית הזמן באלכסון עם ראש כלפי מעלה בזווית 

הדגים לא יגלו עניין במזון ששקע . אך בדרך כלל אוכל מזון רק מפני המים או בשליש העליון של המים
שואב את /ויונק" שפופרת/צינור"הדג מעוות את פיו למעין . תהליך האכילה מעניין מאוד. לקרקעית

אחד מכאן נובע .יותוך הפאל נעלמים מזוןשל המעניין לראות שחלקיקים די גדולים. המזון פנימה
.Tube Mouth Pencilfish–מהשמות של הדג 

מים צריכים . מצע לרבייה משומשים צמחים שוניםכ. ליטרים5-10-לזוג דגים מספיק מיכל כ:רבייה
. רצוי עם תמיסת כבול, )PH5.5-7.0(מעט חומציים , )נמוכה ממעלה אחתKH(להיות רכים מאוד 

.על הקרקע יש לשים רשת. מעלות27-29מפרטורת המים ט
רבייה במשך תקופת הל וסך הכ. ביצים4–בכל תטולה . ההטלה מתבצעת ליד או בתוך הצמחים

תקופת בסיום . את הביציםתטולה יאכלו הדגים הבוגרים לאחר כל . ביצים100עד הנקבהמטילה
שעות ולאחר 24-30-הביצים בוקעות לאחר כ. םולהחשיך את האקווריוהרבייה יש להוציא את הדגים 

".אבק חי"אינפוזוריה ו–מזון התחלתי . ימים הדגיגים מתחילים לשחות4-5-עוד כ



ליון השני של יבג
העיתון תוכלו לקרוא על 
גידול ורבייה של ברבוס 

Puntius)סומטרה
(tetrazonaהידוע.

אלכסנדר ירנבורג 
רות לערוך לנו היכימשיך 

רבייה של בסודותיועם 
. דגי חתול לוריקרידיים

על ידוברהפעם 
Hemiloricaria
eigenmanni.

איגור זלטקוסקי 
על לספר ימשיך 

הלמפרולוגוסי קונכיות 
ניסיונו את איתנו ויחלוק 

בגידול של 
Neolamprologus

similis.

" אזורי המחייה"בפרק 
נמשיך לערוך לכם 

מים היכרות עם תנאי ה
, בנהרות ואגמים שונים
.בהם חיים דגי הנוי שלנו

כמובן יהיו גם מאמרים 
.ומידע מעניין נוספים

:ביקורת מתקיימים בפורום בכתובת,המלצות, דיון על המאמרים
40=php?f.viewforum/forum/il.co.israquarium.www://http

:בשאילות לגבי פרסומת והמלצות יש לפנות בדואר אלקטרוני
il.co.israquarium@oksman

לדואר wordיש לשלוח אותם בפורמת , לכתבי המאמרים הרוצים לפרסם את מאמריהם בעיתון
:אלקטרוני

il.co.oksman@israquarium

:עורכים
אוקסמן. י

זלטקובסקי. א
ירנבורג. א

:תרגום מאמרים
אוקסמן. י

:ה לשוניתעריכ
דגן. צ

:עיצוב וגרפיקה
אוקסמן. ר


