
 צמחי גדה נמוכים

לראשון פריחה קטנה בצבע הלילך ולשני פריחה  - פשטה שרועה, פשטה אמפלקסיקאוליס

 .סגולה. צמחים מהירי גידול וצפופים היוצרים משטחים מרהיבים

 

ס"מ(, מתאים לשתילה בין סלעים  2-3צמח היוצר משטחים ירוקים נמוכים ) - לשונן אלטיני

 .בגובה אפס

 

צמחי כיסוי נמוכים;  -במצבם העילי  - מיקרנתמום מיקרנתמוידס, מיקרנתמום אומברוסום

 .במצב הטבול, מחמצנים הגדלים לגובה

 

 .ס"מ 30צמח בעל עלווה אדומה כהה ופריחה ורודה קטנה, מגיע עד גובה  - ביצן מכסיף

 

צורתם העילית, צמחים משתרעים ב - 'עלים 'זהוב-עלים, ליסימכיה עגולת-ליסימכיה עגולת

 .צומחים לגובה בתוך המים. לליסימכיה הרגילה עלווה בצבע ירוק והיא פורחת בצהוב

 

צמח כיסוי עם עלים עגולים, השולחים שלוחות ומסוגלים ליצור לבריכה  - הספלילה קטנ

 .מסגרת ירוקה בזמן קצר

 

" מעל המים. צמח שיכול לחיות גם במים עמוקים, אך תמיד "מוציא ראש - עלה נוצתי-אלף

 .מחמצן

 

בצורה הטבולה, צמח מחמצן עם עלווה ורודה עדינה ומוארכת. בצורה  - עלים-רוטלה עגולת

 .העילית, עלווה ירוקה, עגולה וקשיחה, עם פריחה ורודה עדינה

 

 .צמח גדה עם פריחה צהובה. אינו מחמצן. מעדיף מים רדודים מאד - מימול צהוב

 

 .ס"מ ומפיצה ריח מנטה נעים 50מגיעה לגובה של  - נענת המים

 

 .אינו מחמצן. מתאים למסלעות חיצוניות או פנימיות רדודות - "נחש יפני "פוני טייל-זקן

 

צמח מחמצן מהיר גידול. יכול לחיות גם במים עמוקים מאד. פורח  - הטרנתרה זוסטריפוליה

 .בחוץ בפריחה סגולה יפה

 

 .רוכות עם אברי ציפה דמויי פטמותצמח ארץ ישראלי השולח שלוחות א - מדד זוחל

 

 םצמחי גדה זקופי

 0-50צמח בעל עלים דמויי לב עם עמודי תפרחת לבנים. עומק שתילה  - אכינודורוס קדמוני

 .ס"מ 50-ס"מ, אך מופעו יפה יותר במים רדודים. גובה: כ

 

 .צמח בעל עלים דקיקים ומופע כשל קיפוד גדול. מעדיף מים רדודים - בצעוני חד

 

בחורף העלווה טבולה כולה עם פריחה לבנה קטנה על  - חצצון עשבוני, חצצון פלטיפילה

פני המים. עלוות הקיץ קשיחה ומתרוממת מעל פני המים עם תפרחת לבנה. עומק שתילה: 

 .ס"מ 20-60

 

צמח מים רדודים, יוצר שושנת עלים מפוספסים. פריחה קטנה  - 'אקורוס דגני 'מגוון



 .וריחנית

 

צמחי גדה שתלטנים במיוחד, שאינם מומלצים לבריכה  - עלים-עלים, סוף רחב-סוף צר

ס"מ , גובה  0-70קטנה. פריחה דמויית זנב סוס ההופכת לפרי בצורת סיגר. עומק שתילה 

 .ס"מ 150-200

 

 100ס"מ. גובה:  5-50פרחי מברשת סגולים קיציים. עומק שתילה  - פונטדריה אזמלנית

 .ס"מ. צמח מומלץ מאד

 

 .ס"מ 5-50צמח גבוה אך עדין ואלגנטי שאינו מסתיר את הנוף. עומק שתילה  - אגמון האגם

 

 .מטר 2ס"מ. גובה: עד  0-30עומק שתילה  - גומא הפפירוס

 

צמח יפיפה עם גבעולים כהים ופריחה זהובה, מתאים גם לבריכות קטנות.  - גומא ארוך

 .ס"מ 150ס"מ. גובה  5-60עומק שתילה: 

 

ס"מ.  0-30צמח ארץ ישראלי גדול ומסיבי אך לא שתלטן במיוחד. עומק שתילה  - גומא ענף

 .ס"מ 170גובה: 

 

 60ס"מ. גובה : 0-20צמח נמוך ויפה. זקוק לשמש. עומק שתילה:  - 'גומא הפפירוס 'ננסי

 .ס"מ. מתאים לעציצי מים

 

ול גם במים עמוקים. אירוסים גדולים ולא נשירים היכולים לגד - אירוס ענף, אירוס לואיזיאנה

 .שלל צבעי פריחה אביבית

 

אירוסים קומפקטיים, נשירים בחורף. פריחה בסגול, כחול  - אירוס חלק, אירוס ורסיקולור

  .ולבן, בשני גלי פריחה

 

 .ס"מ 10-20פריחה לבנה גדולה בסתיו, חורף ואביב. עומק שתילה  - תקלה אתיופי-בת

 

 .ס"מ 30-50ירוק. מעדיף מים רדודים. גובה: -עשב מגוון לבן - גליצריה אקווטיקה

 

צמח מיוחד ופיסולי המתאים להישתל לבדו ליד סלע. הגבעולים מסתלסלים  - ססמר אפיוסו

 .בצורות בלתי צפויות. מעדיף מים רדודים

 

צמח ארץ ישראלי בעל פריחה סגולה בסוף הקיץ. מסתגל כמעט לכל תנאי  - שנית גדולה

 .גידול

 

 םצמחים מחמצני

אלה צמחים בעלי חשיבות רבה לאקולוגיה של הבריכה, אך הם זקוקים לצלילות מינימלית 

 .של המים על מנת להתפתח

 

צמח מוכר לחובבי האקווריום. יכול לגדול בכל עומק. מוציא מהמים עודפי  - אלודאה צפופה

 .סידן

 

 .צמח ארץ ישראלי עדין מראה. יכול לגדול בכל עומק - לעלה משוב-אלף



 

 .צמח שאינו מפתח מערכת שורשים, ומשייט במים. המחמצן הטוב ביותר - לן טבוקרנ

 

אחד הצמחים היחידים הנראה במיטבו בזרימה חזקה. צמח ארץ  - תנהרונית מסולסל

 .ישראלי

 

 םצמחים צפי

אינם מתאימים לשיוט חופשי בבריכה אלא יש להגבילם לאיזור מסוים, רצוי רדוד. מעדיפים 

ם נותנים מסתור לדגיגים. להוציא האזולה, אלה צמחים עונתיים ברוב אזורי חצי צל. השורשי

 .הארץ

 

 .פריחה סגולה גדולה - (רגל )יקינטון המים-איכהורניה עבת

 

 .שרך קטן. בחורף צובע את פני המים באדום - אזולה

 

 .שרך - הסלביני

 

 םצמחי מים עמוקי

 .רת, לא כולם מעדיפים מים עמוקיםנמנים כמעט כולם על משפחת הנופריים, ולמרות הכות

 

הוא "הלוטוס הקדוש" המוכר מהמזרח. פרחיו הענקיים מוגשים כמנחה לאלים,  - הנלומבו נא

שורשיו אכילים, ובחלקים שונים עושים שימוש ברפואה. דורש מצע גידול משובח ושטח גדול. 

צהוב. -ריחה: לבןאגרסיבי מאד. מתאים לעציץ מים גדול. צבע פ קשה להעתקה, אך משנקלט

 .ס"מ 35-65עומק שתילה: 

 

 .דומה לנולומבו נאה אך עם גימור ורוד בשולי הפרח. ריחני מאד - "נלומבו "רוז

 

 .מעט קטן יותר. פורח בוורוד עז בפרח מלא - "נלומבו "מומו בוטן

 

צמח קטן ומתפשט במהירות. מתאים למים רדודים  - סנימפיאון פלטטה, נימפיאון ספסי

י מים, מכסה שטחים במהירות בבריכות חדשות. לנימפיאון פלטטה פריחה בצבע ולעציצ

 .צהוב לימון ולספסיס פרח לבן קטן

 

 .פורח באביב, בסתיו ובחורף בפריחה ריחנית דמויית סחלב לבן - המים דיסטכיוס-שיבולת

 

  נימפיאות

זן מצטיין. פריחה צהובה שופעת גם בתנאי הצללה. עומק שתילה:  - 'מרליאסיאה כרומטלה'

 .ס"מ 35-100

 

-50כנ"ל אך בפריחה לבנה. אינו מסתגל למים רדודים מדי. עומק:  - 'מרליאסיאה אלבידה'

 .ס"מ 100

 

נימפיאה ננסית צהובה . פריחה שופעת במיוחד. מתאימה לעציץ  - 'פיגמיאה הלבולה'

 ."מס 20-40מים.עומק שתילה: 

 

כתומה. פורחת מעט בצל, אך בשמש יש להיזהר -נימפיאה ננסית אדומה - 'פיגמיאה רוברה'



 .ס"מ 30-40מהתחממות יתר של המים. עומק שתילה: 

 

 .ס"מ 40-60משתנה. מעדיפה שמש. עומק שתילה: -כתומה - 'סיוקס'

 

. פריחה נימפיאה ארץ ישראלית. מתאפיינת בעלים יציבים מעל פני המים - 'אלבה ענק'

 .ס"מ 70-120לבנה, בעיקר אביבית. לבריכה גדולה ועמוקה בלבד. עומק שתילה: 

 

 50-100הנדיבה ביותר מבין האדומות. מעדיפה שמש מלאה. עומק שתילה:  - 'אטרקשן'

 .ס"מ

 

כתומה מצטיינת. בעומק שחילה גבוה ותנאי גידול טובים, אינה נושרת  - 'מורנינג סטאר'

 .ס"מ 40-80פרוח. עומק שתילה: בחורף ואף ממשיכה ל

 

 תנימפיאות טרופיות וסובטרופיו

מתאפיינות בפרח גבוה מעל המים, בד"כ ריחני. "פורחות היום" נשארות עם פרח פתוח עד 

שעות אחר הצהרים המאוחרות. "פורחות הלילה" נשארות פתוחות עד שעות הבוקר 

הבריכה מחוממת מעט(, ועונת המאוחרות. ההתעוררות באביב מאוחרת יחסית )אלא אם כן 

הפריחה נמשכת לתוך החורף. הסובטרופיות הן נשירות מותנות ותמשכנה לפרוח בחורף עם 

 .מעט חימום

 

הנדיבה מבין כל הנימפיאות. הפרח תכול עדין ביום הראשון ומלבין בימים  - 'דאובנינה'

 .ס"מ. פורחת בשפע גם בצל 30-50הבאים. במיטבה במים רדודים: 

 

 35-55צבע סגול עמוק עם אבקנים צהובים. במיטבה במים רדודים:  - 'ג אוף דה בלוזקינ'

 .ס"מ. מעדיפה חצי צל

 

 40-65פורחת לילה לבנה. עלים גדולים עם שוליים משוננים. עומק שתילה:  - 'טייגר לוטוס'

 .מטר 1.5ס"מ. קוטר שטח הכיסוי של צמח בוגר: 

 

 1.5בורדו. קוטר כיסוי:-דומה. עלים גדולים בצבע אדוםא-פורחת לילה ורודה - 'ג'ניפר רבקה'

 .ס"מ 40-65מטר. עומק שתילה: 

 

 .ס"מ 40-65כתומה משתנה, גדולה מאד, עם עלים מצויירים. עומק שתילה:  - 'אפטר גלאו'

 

 .כחולה, גדולה מאד. במיטבה בצל או חצי צל - 'הנרי שואו'

 

 .ס"מ 45-65ורודה גדולה. עומק שתילה:  - 'פול סטטון'

 

 .ס"מ 45-65ורוד עז עם עלים מצויירים. עומק שתילה:  - 'סניוריטה'

 

מטר. הפרח פורח בתוך  2-נימפיאה בעלת עלי ענק קוצניים. קוטר העלה מגיע ל - 'פירוקס'

 .ס"מ 100-120עונתית. עומק שתילה : -המים. ללא חימום 

 

עונתית. עומק –עלי ענק, פריחה לילית משתנה מאדום ללבן. ללא חימום  - 'ויקטוריה'

 .מטר 10ס"מ. קוטר כיסוי:  100-120שתילה: 

 



 למתי לשתו

שתילה אפקטיבית ביותר באביב. ניתן בהחלט לשתול כל השנה, אך צימוח אביבי יהיה 

 .מתגמל במיוחד


