טקסט לווה

דג האמ ון
ַא ְמ וּן או מוּ ְשט הוא שם כולל לכמה מי ים של דגי מאכל ו וי ממשפחת האמ ו יים,
המצויים באגמים וב הרות חמים באפריקה ,באסיה ובאמריקה הדרומית .בארץ מצוי
האמ ון בדרך כלל בכ רת ובמקורות הירדן .האמ ון יזון בעיקר מן הצומח אך כמה
מי ים יזו ים מן החי .את האמ ו יים למטרות אכילה דגים ומגדלים בברכות ובשרם
חשב למשובח .בשל ז בו שצורתו כמסרק קיבל הדג את הכי וי "מושט" ,שפירושו
בערבית "מסרק" .את שמו העברי קיבל הדג מהשפה הארמית דווקא .ון בארמית הוא
דג ,אם הכוו ה לאמא .אמ ון –דג של אמא .שם זה יתן לדג היות שביצי הדג והדגיגים
לאחר בקיעתם מוצאים מחסה בתוך הפה של האם )ובחלק מהמי ים גם בתוך הפה של
האב( .לאמ ו יים – קשקשים רבים לאורך גופם ,ס פיר גבם מוארך ,חלקו הקדמי קוצ י
ומשו ן ,בעוד חלקו האחורי פחות קוצ י ואף רך .בלסתותיו של האמ ון מספר רב של
שי יים קט ות מאוד .אורכו 40-7 :ס"מ ,רוחבו 13-2 :ס"מ .צבע בט ו – אדום.
במשפחת האמ ו יים כמה מי ים:
אמ ון מצוי – אורך :עד  30ס"מ .מיקום :מים עומדים ,או מים שזרימתם

אטית .מזון* :פל קטון .גידול הצאצאים :בו ה קי ים ובהם מחילות עמוקות,
בשטחים חשופים מצמחייה .אימון הדגיגים :בקן ובסביבתו ,על ידי הזכר.
תפוצה בישראל :כ רת ,ירדן.
אמ ון הגליל – אורך :עד  38ס"מ .מיקום :קרבת החוף ,בעומק שאי ו

עולה על עשרה מטרים .מזון :פל קטון .גידול הצאצאים :בו ה קי ים ובהם
מחילות קצרות ,באזורים עתירי צמחייה .הביצים מוטלות בקן ומועברות
לפה ההורים .אימון הדגיגים :בין הצמחים ,על ידי ש י ההורים .תפוצה
בישראל :כ רת ,ירדן.
אמ ון הירדן – אורך :עד  35ס"מ .מיקום :מים עומדים ,או מים

שזרימתם אטית .מזון :פל קטון .גידול הצאצאים :בו ה קי ים סימטריים
וגדולים במיוחד .הביצים אספות לפי ה קבה בלבד .צפיפות הקי ים גבוהה
משל שאר מי י האמ ון .תפוצה בישראל :כ רת ,ירדן.
אמ ו ית יוסף )ח וס( – אורך :עד  13ס"מ .מיקום :מים רדודים בקרבת

אב ים .מזון :פל קטון ,אב ים .תפוצה בישראל :כ רת,ירדן ,מעיי ות הסח ה.
גדל גם כדג וי באקווריום .גידול הצאצאים :הזכר בו ה גומה קט ה ,ה קבה
ביותר אשר צפים במים ומהווים מזון לדגים
בעלי חיים
זעיריםביציה.
ומטילה את
קטוןאל– הקן
*פלבאה
אמ ון היאור – אורך :עד  40ס"מ .מיקום :חלים .מזון :בטבע –

פל קטון ,בשבי – מזון מרוכז .תפוצה בישראל :בטבע – כחד ,בעבר )עד סוף
ש ות ה (60-היה מצוי ב חל ירקון ובמעיי ות ראש העין .כיום מגדלים את
אמ ון היאור בברכות דגים.

