ו

בריכת נוי

ירוקה
כתבה וצילמה לילך פאר*

לא ,הכוונה היא לא לצבע המים אלא
לטכנולוגיות טיהור ביולוגיות של המים,
המאפשרות הקמת בריכות נוי אקולוגיות,
צלולות ונקיות .בכתבה זו נסקור את סוגי
הבריכות השונות וננסה להסביר כיצד לבחור
את המתאימה לנו ביותר
בשנים האחרונות הפכו בריכות הנוי בגנים הפרטיים לאלמנט מוכר ונפוץ ,מבריכות
נוי קטנות ,דרך אלמנטים מורכבים של נחלים ומפלים ועד לבריכות קוי מקצועיות
אשר לא יביישו גם את גדולי האספנים באירופה .התוספת של צליל פכפוך המים
וציוץ הציפורים המגיעות לטבול בבריכות ולשתות ממימיהן ,משדרגת את חוויית
הגן והופכת אותה לנעימה ומעניינת יותר .בריכות הנוי נבנות כיום בשלל עיצובים
וסגנונות ולכן יכולות להשתלב בכל גן .בכתבה זו נסקור את סוגי הבריכות השונות
וננסה להסביר כיצד אנחנו  -כבעלי גינות  -נבחר את המתאימה לנו ביותר.

תכנון הבריכה והצמחיה

השלב הראשון ,הינו הגדרת מטרת הבריכה והערך המוסף שהיא אמורה להעניק
לגן .האם אנו רוצים לשמוע את צליל פכפוך המים כבר בכניסה? האם אנו מעוניינים
לשבת ליד הבריכה וליהנות מפריחת שושנות המים? האם אנו מעוניינים לגדל דגי
קוי מיוחדים? לכל אחת מהדרישות הללו מתאימה בריכה שונה ,המתוכננת אחרת.
מהם אם כן המרכיבים המרכזיים אותם יש לקחת בחשבון בבואנו לבנות בריכה? אם
בכוונתנו לגדל דגים בבריכה ,במיוחד דגי קוי ,נבנה אותה עמוקה יותר מבריכת צמחים.
זאת כדי להגן על הדגים ולדאוג כי יהיה בבריכה נפח מים מספק להתפתחותם.
כמו כן ,בבריכת קוי נקפיד לשתול את הצמחיה כך ששורשיה יהיו מוגנים מהדגים
שאוהבים לאכול אותם .באופן כללי ,בבריכות דגים בכלל ובבריכות קוי בפרט ,ישנה
חשיבות עליונה להוספת חמצן למים במשך כל שעות היממה והדרכים לכך הינן
רבות ומגוונות :אבן נביעה ,מפל או אפילו זרימה המדמה נחל .בבריכות מודרניות,
סילוני מים (ג'טים) ומפלי וילון ישמשו כאלמנט מחמצן נוסף.

* הכותבת מבעלי חברת ״מיזומי״
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שיטות בנייה

לאחר שבחרנו את סוג הבריכה ,עלינו להחליט מהו סוג הבנייה המתאים לבחירה
שביצענו.
כדי לבנות בריכות פורמליות ,בריכות בעלות קווים ישרים וקירות אנכיים בהם יש
חשיבות לזוויות ולדיוק ,מומלץ לצקת אותן מבטון .בריכות יצוקות ייאטמו בדרך
כלל במריחת חומרי איטום צמנטיים .כל הצנרת לבריכה תוטמע בקירות וברצפה ,כך
שתתקבל בריכה נקייה מצנרת וכבלים הפוגעים במראה הנקי.
השיטה השנייה בה נשתמש מיועדת בעיקר לבריכות בעלות קווים מתעגלים ,והיא
איטום באמצעות יריעות  PVCאו  .EPDMבשיטה זו נחפור את הבריכה ,ונפרוש יריעת
איטום מעל בד גיאוטכני.
שיטת איטום נוספת הנפוצה כיום בעיקר בשוק הציבורי היא פוליאוריאה ,סוג של
ציפוי פולימרי .הפוליאוריאה מתבצעת בהתזה וניתן ליישמה גם על גבי בטון וגם על
גבי יריעות  EPDMמיוחדות.

מערכות סינון

בכל בריכה אקולוגית ,ללא קשר לשיטת הבנייה שלה ,תותקן מערכת לסינון המים.
מערכת הסינון כוללת מספר אלמנטים:
מסנן מכני גס :תפקידו לסנן עלים ,בוץ ,שאריות אוכל ועוד .המסנן המכני יהיה
בצורת רשת ,סלסלה ,ספוג או כל אביזר אחר אשר יעזור לנו לנקות את המים באופן
מכני .חלק זה במערכת הסינון ידרוש בדרך כלל ניקוי תכוף ולכן יש לדאוג שהגישה
אליו תהיה נוחה.
משאבה :משאבות ייעודיות לבריכות אקולוגיות יהיו בעלות הספק נמוך ,מאחר והן
עובדות  24שעות ביממה .חשוב גם לבחור משאבות בעלות מאיץ פתוח ,על מנת
שלא יסתמו באופן תכוף.
מנורת  UVלקטילת אצות :נועדה למניעת תופעת ״מים ירוקים״ (״מרק אפונה״).
תופעה זו מתרחשת כאשר יש פריחת אצות מיקרוסקופיות במים אשר נראות לנו
כ״צובעות״ את המים בירוק .ניתן לאבחן תופעה זו על ידי בדיקת רמת עכירות המים
בכוס שקופה.

בריכות נוי נבנות
כיום בשלל עיצובים
וסגנונות ולכן יכולות
להשתלב בכל גן
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בשלב השני נחליט מהו אופי הבריכה ,שהמראה שלה יקבע בעיקר על פי המראה
הכללי של הגן .האם הגן שלנו הוא טבעי ופראי? או אולי מודרני בקווים נקיים? חשוב
להבין את אופי הגן כדי להתאים את הבריכה הנכונה.
ולבסוף ,ישנו גם השיקול הכלכלי .מחיר בריכות הנוי יכול לנוע ממאות שקלים עבור
אלמנט נביעה פשוט ועד למאות אלפי שקלים עבור בריכה גדולה המשלבת מערכות
סינון מתקדמות .בבואנו להחליט מהי הבחירה הנכונה לנו ,כדאי לדון בעניין התקציב
עם החברה המבצעת ולהבין מהן האפשרויות העומדות בפנינו.
בשלב התכנון חשוב להתייחס גם לסוג הצמחיה שנרצה לשתול בבריכה .יש לקחת
בחשבון שלאחר מספר שנים ,סוג הצמחים ששתלנו ,מיקומם וגודלם ישנו לחלוטין
את מראה הבריכה .בבריכת הנוי קיימים שני סוגים עיקריים של צמחים :צמחיית
גדה וצמחיה השתולה בבריכה עצמה.
צמחיית הגדה היא הצמחיה אותה אנו מכירים מגדות הנחלים .ברובה היא צמחיה
גבוהה ומזדקרת כגון אירוס ,פונטדריה ,גומא ,סוף וכו' אך ניתן למצוא גם מינים
נמוכים יותר כגון בוציץ ,גומא הספן ,קלה (לימי החורף) כו' .בבואנו לשתול את
הצמחיה יש לקחת בחשבון כי היא יכולה לגדול לכדי סבך ,ולכן אם לא תישתל
בערוגה מוגבלת ,היא תתאים יותר לבריכות טבעיות ופראיות.
צמחיית הבריכה מסתמכת ברובה על הנימפיאות (שושנות המים) .קיימים גם זנים
של צמחיה צפה אחרת כגון יקינטון וחסת מים ,אך למראה המרשים של שלל פרחי
הנימפיאות על פני המים אין מתחרים.
הנימפיאות מתחלקות לשני סוגים עיקריים :נימפיאות טרופיות ונימפיאות נשירות.
כדי להאריך את תקופת הפריחה בבריכה ,נשתול את הנימפיאות בצורה משולבת.
הנימפיאות הנשירות כגון ״מורנינג סטאר״ ו״כרומטלה״ יפרחו ראשונות ואילו
הנימפיאות הטרופיות כגון ״קינג אוף דה בלוז״ ו״דאובינינה״ יתחילו לפרוח מאוחר
יותר ,ותקופת פריחתן ארוכה יותר.
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פילטר ביולוגי :על מנת להבין כיצד עובד הפילטר הביולוגי ,ננסה להסביר על קצה
המזלג את התיאוריה העומדת מאחורי הבריכה הביולוגית :הפרשות הדגים הופכות
במים לאמוניה ( ,)NH3הרעילה ביותר עבורם .במונחי עולם המים ,״מעגל החנקן״ הינו
התהליך הביולוגי ההופך אמוניה לניטרט ( )NO3-באמצעות בקטריות שונות.
מהו אם כן תפקידו של הפילטר הביולוגי? הפילטר מספק לנו מדיה לגידול זני
בקטריות השונים .אומנם ,הבקטריות מתרבות גם על דפנות הבריכה ,על קרקעיתה
ועל כל שטח פנים שיש לנו בנמצא .אולם בעזרת טכנולוגיות חדשניות ,מספק
לנו הפילטר שטח פנים גדול  -יחסית לנפח ומשקל קטנים .כמו כן ,קצב זרימת
המים בפילטר וכמות החמצן המצויה בו ,יוצרים תנאים אופטימליים להתפתחות
הבקטריות.
על מנת להימנע ממראה של ביצה ירוקה מלאת אצות ,מומלץ להיוועץ בבעלי
מקצוע שיתאימו עבורכם את המערכת הנכונה .מערכת סינון טובה היא המפתח
לבריכה צלולה ,עם דגים בריאים.
מערכת סינון הבנויה נכון גם תהפוך את אחזקת הבריכה לתהליך נוח ופשוט לבעליה.
ציוד המותקן בצורה נוחה לתפעול ומחשבה על התפתחות הבריכה עם השנים,
מעניק את האפשרות ליהנות ממנה במינימום עבודה כדי לשמור עליה נקייה.

סיכום

בזכות הטכנולוגיות הקיימות כיום בשוק והידע שהצטבר במהלך השנים האחרונות
בנושא טיהור ביולוגי של המים ,בריכת נוי צלולה ונקייה היא תוספת אפשרית לכל
גן .אך בריכה ללא אחזקה רצופה ומסודרת נועדה מראש לכישלון ,ועל כך בכתבה
השנייה בנושא שתתפרסם בגיליון הבא של ״גן ונוף״D .
mail

דג הקוי

התחביב של גידול דגי הקוי החל על ידי הקיסרים בסין ,משם
עבר ליפן וממנה הופץ לשאר העולם .קוי או ״נישיקיגוי״
ביפנית (בתרגום מילולי ״קרפיון עם רקמת זהב״) הוא זן
מבוית של הקרפיון המצוי שמוצאו מסין אך פיתוח הזנים
נעשה ביפן .לדג תבניות צבעים מעניינות המשתנות בין פרט
לפרט ,ומחירו של דג נדיר יכול להגיע לאלפי דולרים.
הקוי יכול להגיע לממדים גדולים ,בין  70ל 90-ס״מ ולעתים
גם יותר ,והוא מאריך חיים .בתנאים רגילים יגיע לגיל של
 50-60שנה אך יש דיווחים על דגים שעברו את גיל מאתיים,
וידוע על פרט אחד שמת בגיל  .226מרבית הגדילה של הדג
מתרחשת בשנתיים הראשונות של חייו ,אך הוא ממשיך
לצמוח עד יום מותו בכסנטימטר עד שניים בכל שנה.

מערכת סינון הבנויה
נכון תהפוך את אחזקת
הבריכה לתהליך נוח
ופשוט לבעליה
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