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 הקדמה:

בעלי  כים ליחס אמביוולנטי בקרב  צמחים צפים זו
כי כיסוי    שיאמרויש    .בריכות הנוי והאקווריומים
צפים צמחים  של  את  ,  בבריכה  מסיבי  מסתיר 

אחרים, דווקא אוהבים את המראה הירוק    .הדגים
ביצה   הישר    נלקחה  כאילושנראה  המזכיר 

אסיה. במזרח  מבודדים  באקווריום,    מאזורים 
מתפשטים    התלונה המרכזית היא כי צמחים אלה

למים.  האור    חדירתבמהירות וחוסמים בקלות את  
עם  הם  ,כך הוגנת  לא  תחרות  צמחיה   יוצרים 

אור.   די  אינה מקבלת  מדובר  אחרת, אשר  האם 
 ר. ננסה לבר ?הבמטרד או ברכ

 

 ובאקווריום ת הנוי גדילה בבריכ

מספר זנים של צמחים    זמינים למגדל,בישראל,  
  ( esPistia stratiotם )חסת המי  :צפים, בניהם

 אך(,  scrassipe Eichhornia)יקינתון המים  ו
כמו יותר,  קטנים  צמחים  סלביניה   :גם 

(Salvinia natans)( אזולה   ,Azolla 

filiculoides)  למיניהן המים  בעיקר ועדשות   ,
  אחרים, . צמחים  (Lemna minorזאת הזעירה )

הטבול הקרנן   Ceratophyllum)   כמו 

submersum)  גם הם,  שגשגכולים לאחרים, יו ,
ציפה טבילה  בתנאי  רבות,  .או  ,  חלקם  פעמים 

המים   ים', טרמפיסט '-כ  אלינו  מגיעים  צמחי    עם 
ב או אפילו  הדגים.  תוך  שקנינו  נרצה  שקית  אם 

מים ,  לאום  א עדשת  הנכונים,  התנאים  בהינתן 
מתרבה בקצב מהיר כל כך, שהיא  ,  למשל  בודדה
אקווריום    תמסוגל נולכסות  בריכת  בתוך   יאו 

 תוןיקינ   במקרה של חסת המים,מספר שבועות.  
   יתקבל כיסוי בתוך חודשים ספורים. או סלביניה,  

 
 יקינתון מים : 1תמונה 

על   צפים  צמחים  המיםהשפעת  ורמות    הצללת 
   החמצן

ם הרבה וקצב ההתפשטות המדהים,  יפותבשל צפ
של צמחים    חיצותםהדעות חלוקות מאוד בקשר לנ 

המהללים, טוענים כי כיסוי של המים, יוצר  .  צפים
אקזוטי לבריכה   המוסיף  מראה  או    עניין 

, מפחית  כיסוי צפוףלאקווריומים פתוחים. אכן,  
הנוי ותוך כך    גם את כמות האור הנכנס לבריכת

האצות כמות  את  ניכר  באופן  כיוון  .  בה  מפחית 
מחוץ   גדל,  בריכת הנוימרבית צמחי  הנוף של  ש

צפים,    למים,   אינם צמחים  סבירה,    בכמות 
 כמות האורמתחרים בהכרח עם צמחי הבריכה על  

הז חומרי  לגבי  כך  בהמשךנה)לא  זה   (.,  לא 
המים  המקרה,   גוף  בתוך  הגדלים  צמחים  עבור 

, זה. במקרה  ()מכונים גם 'צמחים מחמצנים'  עצמו
ניסת כיסוי של שטח פני המים, בהכרח פוגע בכ

ובגדילת   הה'האור  כיוון    .מחמצנים'צמחים 
צמחים צפים, משחררים את החמצן אל מחוץ  ש

למחמצנים  למים לתוך    )בניגוד  זאת  המבצעים 
  ם , החוסמים את שטח פני המים  בנוסף,(, והמים



.  וגעים ביכולת תחלופת הגזים אל ולתוך המיםפ
דו   הפחתת רמות החמצן במים והצטברות פחמן 

אשר  מצוקה עבור הדגים    ליצור  ים עשוי,  חמצני
  לקריאה נוספת ) יים בקלות בתמותהיכולה להסת

 . (על העדר חמצן במים

 

 ספיחת חומרים אורגנים 

של   מרכזי  היתרון  הוא  הצמחים  מרבית  צפים, 
אורגנים חומרים  כבדות  ספיחת  מתכות   ואף 

יארנו,  של הצמחים שת,  מרביתםכיוון ש.  מהמים
של    גדילה,  ימהיר  הם ניכרת  כמות  צורכים  הם 

ופוספאט.   נחשביםשני  ניטראט  אלה,   מרכיבים 
ב  כמזהמים ריכוזים  הפוגעים  המים.  איכות 
אלהשל  גבוהים   לגרום    , חומרים  יכולים 

להתפרצות אצות, להפחתת צבעי הדגים, אובדן  
תמותה ואף  על  )  תאבון  נוספת  ערכי  לקריאה 

צמחי כי    ,נזכיר  (.המים בבריכה  המים  גם   ,
נוכחות של פוספאט  צמחיה, דורשים  ובאקווריום  

צמיחתם.    וניטראט למעשה לצורך  קיימת  לכן, 
הצפיםבין    תחרות צמחי  הצמחים  ליתרת   ,

את הבריכה למשל,  מדשנים  שאנו  במקרה   .
או   הנוי  שחלק  אקווריוםהבריכת  לדעת  עלינו   ,

מהדשן בצמחים  ניכר  מאוד  יעיל  באופן  נספח   ,
מהיר הצפים הצימוח,  דישון)  י  על   . (לקריאה 

הצפיפות הגבוהה של צמחים צפים,    בגללבנוסף,  
, מדובר בצמחים בעלי שורשים  שלא פעם  וכיוון

)יקינ  וצפים  חתארוכים  סכנת  ון,  ישנה  סות(, 
הסתבכות בציוד התומך בבריכה. משאבת המים,  

אליה הצמחים,    מושכת  יכולים  את  ושורשיהם 
,  , או פילטריםוח. ראשי כקנזוליצור    ותהלעצור א

הנמצאים באזורים גבוהים באקווריום, יכולים גם  
בקלות ע"י צמחים צפים,    סולהיהרהם להיסתם  

   גם קטנים כמו עדשות מים.

תמותה  כי  צמחי  תמסיבי  נדגיש  צשל  פים,  ם 
את    מובילה  מעלה  אשר  החומר  לריקבון  ריכוז 

שנה את ערכי המים מ  חומר רקב,.  האורגני הזמין
מתים ו  לרעה צמחים  מייד  להוציא  יש    לכן, 

 .  מהבריכה

  קווריומים, ובמיוחד באלה המיועדים לרבייה בא
הוספת צמחים  ולגידול צאצאים, אנו ממליצים על  

 משתי סיבות:  צפים 

במזון המגדל מא  באקווריומים שכאלה, .1 כיל 
לעי אפילו  רב.  ביום.    3-5תים  פעמים 

ות כמויות גבוהות של  מצטברכתוצאה מכך,  
המ  ופוספאט  בריאות ניטראט  את  סכנים 

משת בד"כ  בנוסף,  משים  הדגיגונים. 
בתחתית.   מצע  ללא  באקווריומים  המגדלים 
את   משמעותי  באופן  מפחית  המצע,  העדר 

ל מטרתה  אשר  הבקטריה  צרוך  כמות 
 חומרים רעילים אלה. ולהפחית 

הצורך   .2 לדגיגונים   מסתורב מילוי    והגנה 
    .בהמשך(נרחיב )

 

 לדגים  מסתור

בבריכת  לדגים  נהדר  מסתור  מהווים  מים  צמחי 
שלדגים  הנוי.   כמו  פוטנציאלים,  טורפים 

הטרףוח את  המזהים  המים,   תולים,  לפני  מעל 
צמחים    יםקשמת ישנם  כאשר  לצוד,  בהרבה 

דגי  המים  גוניםצפים.  צמחי  את  ימצאו   ,
ושורשיהם, כמסתור נהדר. לא פעם אנו רואים כי  

מים,   צמחי  של  כולה הוספה  לבריכה  גורמת 
ולהתרבות.     ה הצמחייסבך  ,  לדאבוננולשגשג 

מהוובבריכה  והשורשים נוח  ,  גידול  בית  גם  ים 
יתושים  בין אם כתוצאה   , שבלוליםו  להתפתחות 

כ או  מסתור,  נקודות  מעצירת  מריבוי  תוצאה 
 זרימת המים.  

 
 שורשי צמחי מים מהווים מסתור לדגיגונים : 2תמונה 

המיועדים  גם   אלה  ובמיוחד  באקווריומים, 
להו  לרבייה, ממליצים  צפים סיף  אנו    צמחים 

גבוהה מסתורבצפיפות  המאפשרים  לדגים    , 
לעי המאיימים  הצעירים,  מהוריהם,  אפילו  תים 
אותם.   באקווריומים  לצוד  כי  לב,  לשים  יש 

עדיף   מתואמים, ל שכאלה,  בפילטרים    השתמש 
המים צמחי  את  ללכוד  המסוגלים  כאלה  ,  ולא 

 להתקלקל.  עצר וילה
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   הזנה

סופחים כמות רבה  צפים,  הם  צמחימהגדול  חלק  
מהמים חומרים  של  ויטמינים    , ביותר  בניהם 

הם  ומינרלים שכך,  כיוון  מזון  .  מקור  מהווים 
נו, בני  כולל עבורעלי חיים,  עבור מגוון בשיר  ע

המדהים  הוס  האדם. הריבוי  קצב  את  לכך,  יפו 
, כי וב לצייןחש  ן.ור מזון מצוי שלהם, ותקבלו מק

גם   היקינ   צפיםצמחים  ישנם  תון(, )כדוגמת 
עדשת המים שאינם מומלצים כחומר הזנה כלל.  

באנגלית   , ברווז(  עשב  -Duck weed)המכונה 
מזון עבור    מהווה  בהמות  עופותמגוון  מעולה,   ,

צמחים אחרים, כמו    .אוכלות עשבחיות  בכלל,  ו
עופות ע"י  בשמחה,  יאכלו  מים,    בוגרים.   חסות 

ממשעבור   )במיוחד  דגים  הקרפיונים  דגי  פחת 
הקומט(,  הקוי דגי  מכך,  המים  ופחות  ,  עדשת 

יחידנהדרתתזונה    למשל, מהווה .  , אפילו כמזון 
בחומרי   האות הקיבת הדג ומעשיראת  המנק יאה

  , ובמיוחד ציקלידים, האקווריום  הזנה רבים. דגי
להם    (רובםב)יאכלו   יסייעו  אשר  מים,  עדשות 

. ת נהדרת למזון הקבועוכתוספ  בתהליך העיכול
מהעדשות   במקרים  מתעלמים  הדגים  בהם 

להם,   וליצור    אלההמוגשות  להתרבות  צפויות 
יכולמשט אשר  המים,  פני  גבי  על    דווקא   ח 

 להקשות על הזנת הדגים ע"י המגדל.  

 
 עדשת מים : 3תמונה 

" מזון על"גדרו כור בני אדם, עדשות המים, הועב
(Super food  .)  עדשות המים מכילות  נמצא כי

גבוהות של חלבון ברזל, אומגה (45%)  רמות   ,
ויטמין  3  ,B12  ויטמין  ,E  ,Aפולית חומצה   , ,

פול  תזונתיים,  חסיבים  נוגדי  מצון  יפנולים 
החיסונית למערכת  המסייעים    בארץ )  ומרכיבים 

 "(. "מנקאי -כמשווק 

 

 

 אקולוגית  סכנה  –ם צפים מחיצ

הפשוט הגידול  תנאי  הריבוי  בשל  וקצב  ים 
מיםמספר  הפנטסטי,   צמחי  של  הוגדרו  זנים   ,

בעולם  בכמה בישראל,  ,מקומות  כזנים    ובכללם 
של  .  פולשים מאסיבית  צפים, פלישה    צמחים 

עלולה להוריד את שיעור החמצן במים, להעלות 
את חומציותם, לדחוק צמחי מים מקומיים ובאופן 

ב גם  לפגוע  המים  עקיף  שבגוף  הביולוגי  מגוון 
העולם,  הנגוע.   מרחבי  רבים  מקרים  מתועדים 

ווי  המתארים פלישה של יקינתוני מים וחסות למק
כך קרה    מים טבעיים והשתלטות מוחלטת עליהם.

יקינתוני 50  -ה  תבתחילת שנובישראל   , כאשר 
הירקון  נחל  את  לחלוטין  כמעט  חסמו  מים 

כאשר פלשו למספר   ,2000  -בתחילת שנות הו
הארץ בצפון  מים  אלכסנדר,  ,  גופי  נחל  בניהם: 

כיוון  נחל גדורה ותעלות בסמוך לשמורת החולה.  
הוא   ימים,  5  -כ  הכפיל עצמו כלשמספר הפרטים  

לייה באידוי המים,  התפשט באופן פראי, גרם לע
ולירידה בכמות    pHרמת ה  וירידת ריכוזי החמצן  

בתוך המים. הוא הוביל לפגיעה בתשתיות    האור
ניקוז בתעלות  זרימה  בפאונה (,  )האטת  פגיעה 

המקומית בתירות    ובפלורה  עקיף  )ובאופן 
 . נרתלכי והיה חשש כבד שיפלוש בשמורה(

 

 
 חסת מים :4תמונה 

 סיכום,  ל

שכל של צמחים צפים בבריכת הנוי או  מושילוב  
מומלץ   דבר  הוא  ריבוי,  עם    ומועיל.באקווריום 

להם   לאפשרלא  זאת, עלינו כמגדלים, להקפיד ש
בבריכה פראי  התומך   ריבוי  הציוד  על  ולהגן 

ל  .מפניהם צפים  צמחים  מים  מהשלכת  קורות 
לה יש  ולכן  אקולוגי  מפגע  מהווה  מנע יטבעיים, 

 לחלוטין מכך. 

 



 מקורות מידע:
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