
 מפלצות ימיות
[Artemia Salina] 

החיים באגמים מלוחים. לביצים יש את , Artemia Salinaהמפלצות הימיות נקראות בשם 

, ולהמתין עד שהן באות במגע עם מים  היכולת הטבעית להתייבש ולשרוד בתנאים קיצוניים 

 (". אוזה )תרדמהעל מנת לבקוע. היכולת המיוחדת הזו ידועה בשם "דיאפ

 התחלה: 

. נערו את  מ"ל בטמפרטורת חדר 350בקבוק מים בנפח של תזדקקו לכמות של  .1

אין  על מנת לחמצן את המים. כעת מזגו את המים לתוך האקווריום.   הבקבוק היטב

 לעשות שימוש במי ברז, במים מזוקקים או במי סודה. 

 שם המסת מלחי ההגנה. רוקנו את שקית הביצה לתוך המים ובחשו בעדינות ל .2

רטורה במהלך השבוע פות הימיות העתידיות שלכם רגישות ביותר לטמהמפלצ .3

 במקום מואר 17°C - 30°Cככל הניתן בין  לטמפרטורה יציבה  הראשון. הן זקוקות

ותן תחת אור שמש ישיר בעונת הקיץ היות שהמכל עלול )אולם אין להשאיר א

 להתחמם יתר על המידה(.

יב. בעזרת זכוכית ות קטנות יתחילו לשחות סבנקודות לבנשעות,  72עד   24לאחר  .4

 הביצים שלהם.המגדלת, תוכלו אפילו לראות תינוקות שבוקעים מ

 טיפול במפלצות הימיות שלכם: 

אותן באמצעות כף מזון בעזרת כף המדידה   האכילו שעות לאחר ההתקנה, 24 .5

 ימים.  2-3אותן בכל שסופקו לכם. לאחר מכן האכילו והמזון 

ספקו חמצן למים בכל יום בעזרת הטפטפת על ידי הרחקת בועות אוויר לתוך  ת .6

יהרוג את  המים. אין לשאוב את המים חזרה לתוך הטפטפת, הדבר יפגע או 

 המפלצות הימיות שלכם.

אור חזק וישחו  המפלצות הימיות אוהבות את אור השמש. הן יהיו פעילות יותר ב .7

לכיוון שלכם )תוכלו לבדקו זאת בעזרת פנס(. מקמו את האקווריום במקום חם  

 ומואר. 

את המים,   החליףל תראו משקע ולכלוך בתחתית האקווריום. הדבר טבעי. לעולם אין .8

דבר עלול לגרום נזק למערכת האקולוגית. במידה והמים מלוכלכים, הפסיקו היות שה

 להאכיל אותן עד שיהפכו להיות שוב צלולים. 

 

 

 

   

 

 

 



 

 תכולת המארז: 

 שקית של ביצים  1

 שקית של מזון 1

 כף  1

 אקווריום  1

 טפטפת  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 המפלצת הימית שלכם?מה עושה 

 טח המיםנושמת על פני ש

 

 מחפש אחר מזון בתחתית האקווריום 

 

 היא שוחה במעגלים לשם הטלת ביצים

 

 שוחה מהר לשם הספורט

 

 מנערת מעצמה את הקליפה הישנה 

 

 היא שוחה לאט לשם מנוחה

 

 שוחות יחד כשהן מאוהבות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אזהרה! 

וזאת בשל חלקים קטנים   חודשים 36מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 

הצבעים והתכולה   שמרו את חומרי האריזה לעיון בעתיד.שהם עלולים לבלוע. סכנה לחנק. 

 עשויים להיות מעט שונים במציאות.
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