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  בעלי חיים זעירים ביותר אשר צפים במים ומהווים מזון לדגים –*פלנקטון 

 

 דג האמנון
, אמנונייםממשפחת ה ונוי דגי מאכלהוא שם כולל לכמה מינים של  ְשטמּואו  ןְמנּוַא 

. בארץ מצוי מיתאמריקה הדרווב אסיהב, אפריקהחמים ב נהרותבו אגמיםבהמצויים 

אך כמה  צומחהאמנון בדרך כלל בכנרת ובמקורות הירדן. האמנון ניזון בעיקר מן ה

ובשרם  ברכות. את האמנוניים למטרות אכילה דגים ומגדלים בחימינים ניזונים מן ה

את הכינוי "מושט", שפירושו  דגקיבל ה מסרקנחשב למשובח. בשל זנבו שצורתו כ

דווקא. נון בארמית הוא  ארמיתקיבל הדג מהשפה ה עברי"מסרק". את שמו ה ערביתב

דג של אמא. שם זה ניתן לדג היות שביצי הדג והדגיגים –ם הכוונה לאמא. אמנון דג, א

לאחר בקיעתם מוצאים מחסה בתוך הפה של האם (ובחלק מהמינים גם בתוך הפה של 

גבם מוארך, חלקו הקדמי קוצני  סנפירקשקשים רבים לאורך גופם,  –האב). לאמנוניים 

ומשונן, בעוד חלקו האחורי פחות קוצני ואף רך. בלסתותיו של האמנון מספר רב של 

  .אדום –ס"מ. צבע בטנו  2-13, רוחבו: מס" 7-40שיניים קטנות מאוד. אורכו: 

  במשפחת האמנוניים כמה מינים:

 ס"מ. מיקום: מים עומדים, או מים שזרימתם  30אורך: עד  – אמנון מצוי
עמוקות,  מחילותובהם  קינים. גידול הצאצאים: בונה פלנקטוןאטית. מזון: *

 . אימון הדגיגים: בקן ובסביבתו, על ידי הזכר.צמחייהבשטחים חשופים מ
 .ירדן, כנרתתפוצה בישראל: 

 בעומק שאינו חוףס"מ. מיקום: קרבת ה 38אורך: עד  – אמנון הגליל ,
עולה על עשרה מטרים. מזון: פלנקטון. גידול הצאצאים: בונה קינים ובהם 

מחילות קצרות, באזורים עתירי צמחייה. הביצים מוטלות בקן ומועברות 
ן הדגיגים: בין הצמחים, על ידי שני ההורים. תפוצה לפה ההורים. אימו

 בישראל: כנרת, ירדן.
 ס"מ. מיקום: מים עומדים, או מים  35אורך: עד  – אמנון הירדן

שזרימתם אטית. מזון: פלנקטון. גידול הצאצאים: בונה קינים סימטריים 
וגדולים במיוחד. הביצים נאספות לפי הנקבה בלבד. צפיפות הקינים גבוהה 

 של שאר מיני האמנון. תפוצה בישראל: כנרת, ירדן.מ
 (חנוס) ס"מ. מיקום: מים רדודים בקרבת  13אורך: עד  – אמנונית יוסף

. הסחנהאבנים. מזון: פלנקטון, אבנים. תפוצה בישראל: כנרת,ירדן, מעיינות 
. גידול הצאצאים: הזכר בונה גומה קטנה, הנקבה אקווריוםגדל גם כדג נוי ב

 באה אל הקן ומטילה את ביציה. 
 ס"מ. מיקום: נחלים. מזון: בטבע  40עד  אורך: – אמנון היאור– 

נכחד, בעבר (עד סוף  –מזון  מרוכז. תפוצה בישראל: בטבע  –פלנקטון, בשבי 
. כיום מגדלים את מעיינות ראש העיןוב נחל ירקון) היה מצוי ב60-שנות ה

 .ברכות דגיםאמנון היאור ב


