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 יוקרה לא יקרה

מדינות במערב, גם אצלנו דג הזהב סובל מתדמית נמוכה. דגי זהב נחשבים  לעיתים הכמו בכול 
(. המצב שבו בימי הולדת מחלקים expendableתכופות כחיות מחמד זולות  הניתנות להקרבה  ) 

של דג זה וגם לא  לילדים שקית ובתוכה דג זהב שנקנה בפרוטות, בוודאי איננה מוסיפה ליוקרתו
 מאריכה את חייו.

שדגי הזהב  מחירם הנמוך  וזמינותם הגבוהה של הזנים הפשוטים של דגי הזהב, יחד עם "האמונה "
, תרמה גם היא לחוסר הטיפול בדגים בלאו הכי הם דגים רגישים שמותם הוא צפוי תוך ימים מספר

 54שמענו כבר על דגי זהב שחיו  :זו רחוקה מאוד מהמציאותנחה ה אלו והורדת קרנם עוד יותר.
בהחלט יכולים לצפות שדגי הזהב שלנו באקווריום, בהינתן תנאי מחייה טובים מאוד, יחיו אנחנו  !שנה

 שנים. 4-8איתנו 

ם העתיק במזרח כדגים בעלי יוקרה רבה שרק בתי המלוכה הסיניים למעשה דגי הזהב התחילו בעול
כאשר יפאן נשלטה ע"י ה "שוגונים", שליטים אלו  11והיפניים יכלו להרשות אותם לעצמם. במאה ה 

דבר  הקפידו שדגי הזהב היקרים שלהם יגודלו רק ע"י מעמד העליון ונאסר על פשוטי העם לגדלם. 
רו לכול החפץ לגדל את דגי הזהב שהוסר איסור זה ואיפכאשר  11-רק בתחילת המאה הזה ישתנה 

 היקרים הללו.

אצלנו  נוספה בעיה נוספת בשנים האחרונות וזה האיסור המוחלט ליבא דגי קרפיונים )דג הזהב 
כך, מגוון דגי  ם( בשל מגפה שתקפה זנים אלו בארץ ובעולם כולו. משוכידוע ייך למשפחה זותשמ

ומצד שני  פר זנים בודדים, שמצד אחד הביאו למגדליהם את הרווח המהיר ביותר הזהב קטן לכדי מס
 רדו את המגפה.שאלו הזנים ש

כאן המקום לשאול את השאלה כיצד  במשך זמן קצר ביותר )מאות שנים בלבד( הצליחו להגיע 
 פיש( למגוון עצום של צורות  וצבעים?-מקרפיון המוכר לנו כדג מאכל )חרימה וגפילט

 לא אכנס כאן להסברים של גנטיקה אבל אנסה לתאר את המגוון האדיר שנוצר בדגים אלו.

 

 

 

, שולבו המעניין הוא שהתהליך היה משולב, הרבה גנטיקה  אבל גם מוטציות שהופיעו במהלך הדרך 
 לקבלת  הזנים השונים.הליך בת
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שכבר מזמן יש לו זנים  ( Black Moorויש את הטלסקופים, שהידוע מכולם הוא הטלסקופ השחור )
 Demekinניקרא ביפאנית  עם הרבה צבעים בכול מיני צבעים. זן זה 

 

 מוכרים כיום שלושה סוגי עיניים בולטות:

 

 

לא מכיר עוד דג נוי אחד בעולם שעבר כיברת דרך כה ארוכה, מדג פרא למאכל  למגוון של מאות 
 זנים, בצורות שונות, בצבעים שונים  וכולם בעצם דגי זהב !

  




