מיון וזיהוי דגי מפרץ אילת
יש קרוב לאלף מיני דגים במימי מפרץ אילת .לא כולם מספיק מעניינים כדי שנטרח להכירם בשם או
וביידע על אורחותיהם .גם המומחים שמתיימרים להכיר את כולם ,יסרבו להתחײב עד שיבדקו
( )1את האובייקט עדיף מת ( )2ואת מופעיו השונים ,כולל בית גידולו ו )3(-את הכתוב עליו בספרות.
אינני חוקר דגים בעל ניסיון מוכח ,אך מניסיון רב שנתי לזהות ולהכיר את דגת ים סוף למדתי לנצל את
שלוש האופציות שמוגשות לכם בדפים הללו ,ולהגיע ברוב המקרים לזיהוי טוב למדי .באתר הדגים
שלי מצולמים לפחות  500מינים ,המסודרים לפי מיון מקורב ,למשפחות או על פי סביבות הגידול
שבהם רואים אותם לרוב .לטובת מי שמוכן להקדיש זמן כדי לזהות וללמוד עליהם  -מיהם ומהו שמם
העברי ,בניתי גלריה של דגים טיפוסיים ,המוצגת בדף השער של הדגים .אם אתם מוצאים דג שדומה
למה שראיתם ,לחצו ב"עכבר" על תמונתו שהיא קישור  -בגלריה  -גם במחשב הביתי וגם בסמרטפון.
הלחיצה תיפתח דף אחד ,מתוך  +30הדפים של אתר הדגים הכולל את רוב הדגים שמתאימים לתיאור
ולתמונה .הקישור לגלריה הוא www.dafni.com/fish/index.htm
דרך חילופית לעבור בין הדפים היא ללחוץ על כפתור החץ "קדימה" או "אחורה",
ולגלוש לפי הסדר המיוני.
הדף הראשון שאליו תגיעו בחץ מדף הגלריה יהיה הדיאורמה  -דרך נוספת
לזהות את הדגים היותר טיפוסיים לבתי גידול בים אילת .הדיאורמה היא צורת הצגה שמקובלת
במוזיאונים .משלבים תמונה או פוחלץ של הדג בצילום או ציור של נוף טיפוסי שהדג קשור אליו כאל
בית הגידול שלו .עשינו זאת לי  12צילומי נוף ימי ,שבהם "שתלנו" צילומי דגים או/ו יצורים אחרים
אופייניים לנוף זה .לחיצה על כל אחד מהם פותחת תמונה גדולה יותר ,כאשר תעבירו את העכבר על
תמונת הדג ,תיפתח תווית שבה רשום שמו העברי של הדג (רק במחשבים נייחים ,ולא במחשבי אפל -
סליחה) .אך הצילום עצמו מהווה קישור בדומה לקישורים בגלריה .תלמדו ממנו את הקשר שבין הדג
לסביבת חיים זו או אחרת .הקישור לדיאורמה הוא www.dafni.com/fish/diorama.htm
אמצעי נוסף הוא החיפוש באתר .אם יש לכם רמז כלשהו  -שם של דג או משפחה ,תוכלו לבדוק
באמצעות מנוע חיפוש של , googleשנמצא בתחתית הדף הראשי .בנסיבות מסוימות חורג החיפוש גם
לאתרים ברשת מחוץ לרשת .נסו זאת והווכחו.

מימין – הגלריה של דגים
ומשמאל –  12הדיאורמות

