ממלכת הדגים
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ממלכת הדגים היא מרהיבה ,ומקיפה המו י פריטים .לכל סוג – הצבעים והמב ה
שלו ,ולכל מין – התכו ות ואורח החיים שלו ,וכל אלה מותאמים בחוכמתו של
הבורא יתברך למקום שבו חיים הדגים.

הדג הוא בעל חיים בעל חוליות ,מכוסה קשקשים ובעל ס פירים .לא לכל הדגים
 5יש קשקשים וס פירים ,אך רק דג בעל קשקשים וס פירים הוא כשר למאכל.
הדגים זקוקים לחמצן שאותו הם ושמים באמצעות הזימים .הזימים הם אברי
ה שימה של הדגים .הדגים ושמים את החמצן המומס במים ,המים עוברים דרך
הזימים שבהם עוברים ימי הדם הרבים .קיימים סוגים שו ים של דגים ש ושמים
חמצן מן האוויר באמצעות הריאות .כזה הוא הדולפין שעולה מפעם לפעם על פ י
 10המים כדי ל שום אוויר.
במימי הים קיים מספר עצום של דגים בגדלים ובצבעים שו ים .יש דגים שכל
אורכם הוא כמה מילימטרים ,ויש דגים ע קיים שמגיעים לאורך של עשרות
מטרים .יש השוחים בעומק של כמה עשרות מטרים ,ואחרים החיים על קרקעית
הים בעומקים גדולים הרבה יותר .דגים מסויימים מעדיפים לחיות במרחבי הים
 15הפתוח ואילו אחרים חיים בקרבת החוף.
א ו מבחי ים בין ש י סוגים עיקריים של דגים :דגי מים מתוקים החיים ב הרות
ובאגמים שבהם יש מים מתוקים ,ודגי מים מלוחים החיים בימים ובאוקיי וסים.
לכל סוג דג התאים הקדוש ברוך הוא את צורת החיים ,המזון ואופן המחייה שלו.
מדהים להתבו ן בדגים ,לראות את יופיים וללמוד על אורחותיהם .לדוגמה :דג
 20האמ ון.
האמ ון שו ה מיתר הדגים .בעוד האחרים אי ם דואגים לצאצאיהם ,האמ ו יים
מסורים מאוד לביצים ולדגיגים .האמ ון מטיל את ביציו על קרקעית הים או על
דבר מה אחר מוצק המצוי במים והן דבקות למקום .ההורים מ פ פים
בס פיריהם על הביצים והדגיגים על מ ת שיקבלו מספיק מים וחמצן .כאשר
 25הדגיגים בוקעים ,מעבירים אותם ההורים לגומות עמוקות שחפרו בקרקעית הים.
כאשר הם גדלים מעט הם שוחים כל העת בעקבות הוריהם .כך אפשר לראות זוג
דגי אמ ון שוחים ואחריהם חיל ע ק של דגיגים ה ראים ככתם שחור .בזמן סכ ה
צוללים ההורים למעמקי הים וה חיל כולו צולל בעקבותיהם .הדאגה הזו היא
שהביאה לאמ ון את שמו" .אמ ון" – אם הדגים ) .ון – דג בארמית(

