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תפרחת  עמודי  של  בדיקה  רמון.  מצפה  באזור  האחרונות  בשנים  נצפתה  חצבים  של  תפרחת  בעמודי  נרחבת  פגיעה 
בשלבים המוקדמים של התפתחותם העלתה כי הפגיעה נגרמת על ידי זחלים של עש. הממצא מעלה שאלות רבות ביחס 

להיקף התופעה ולאופן הפגיעה בחצבים.

In recent years, a broad damage was detected in Urginea (Drimia) maritima's scapes in 
Mitzpe  Ramon area. Inspection of the scapes at their early development stages has revealed 
that caterpillars of the moth Metachrostis velox  caused the damage. This finding raises many 
questions about the phenomena extent and the damage mechanism.
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1. מבוא

בשנתיים האחרונות נצפו באזור מצפה רמון חצבים רבים, שראש עמוד 
התפרחת שלהם נוטה מטה בזווית חדה. התופעה אינה אופיינית לחצבים 
בחצבים  הפגיעה  טווח  לכן.  קודם  בישראל  נצ פתה  לא  והיא  בריאים, 
1א(,  נע מהתייבשות פרחים בחלקו העליון של עמוד התפרחת )איור 
1ב(.  ועד נמק של כל עמוד התפרחת והתייבשותו טרם פריחה )איור  

בסתיו 2016 בדקנו כמה עמודי תפרחת של חצבים בשלב שיא הפריחה 
כדי למצוא את הסיבה לפגיעה. מצאנו בעמוד התפרחת חורים קטנים, 
וכן גללים בכל אורכו של פנים עמוד התפרחת, אולם המזיק עצמו לא 
נמצא. בשנת 2017 ערכנו סקר שמטרותיו היו איתור המזיק, הגדרתו 
גם השוואה של  לכך  נוספה  הפגיעה בחצב.  אופי  על  המידע  והרחבת 

שיעורי הנגיעות באתרים שונים באזור מצפה רמון.



      35 מי מכופף את ראשי החצבים בהר הנגב?

הכיפוף  חלקית.  פגוע  חצב   — א  רמון.  מכתש  במצוק  פגועים  חצבים  איור 1: 
עמוד  קשה.  בצורה  פגועים  חצבים   — ב  לעין.  ניכר  הפריחה  בעמוד 

הפריחה והפרחים מיובשים

2. החצב

החצב שויך בעבר למשפחת השושניים )Hyacinthaceae(, אך משפחה 
 .)Asparagaceae( זו פוצלה, וכיום הוא משויך למשפחת האספרגיים
בישראל מונה המשפחה 47 מינים, שחלקם נמצאים גם במדבר. הסוג 
למחצה  יובשניים  באזורים  בעיקר  הנפוצים  מינים  כ-100  מונה  חצב 
 Manning( ובאפריקה  באסיה  התיכון,  הים  באזור   )semi-arid(
 Urginea( המצוי  החצב  הוא  הנגב  בהר  הנפוץ  המין   .)et al. 2003
 Dafni and( הנפוץ ברחבי המזרח התיכון   ,)[Drimia] maritima
גלוני  חצב  זה,  מסוג  נוסף  אחד  מין  גדל  בישראל   .)Dukas, 1986
המינים  שני  ובנגב.  יהודה  במדבר  הוא  גם  המצוי   ,)U. undulata(

מוגדרים בישראל כצמחים מוגנים. 
מפתח  הוא  צמח(.   –  phyte אדמה,   –  geo( גאופיט  הוא  החצב 
בצל גדול, האוצר בתוכו מאגר סוכרים ומאפשר לו לפרוח טרם עונת 
זוכה החצב בתנאים טובים  ולפני רוב הפרחים האחרים. כך  הגשמים 
 Dafni and Dukas, 1986; Marques( יותר בתחרות על המאביקים
עמוד  הזרעים,  מבשילים  החורף  בתחילת   .)and Draper, 2012
וגדולים,  ירוקים  עלים  שושנת  מתפתחת  ובמקומו  מתייבש,  התפרחת 
אשר מבצעים פוטוסינתזה במשך כל עונת הגשמים וממלאים מחדש את 

מאגר הסוכרים בבצל. 
 – וגטטיבי  ריבוי  ובצורת  זרעים,  באמצעות  נעשית  החצב  רביית 
יוצר  הבצל,  בבסיס  הנמצא  ונוקשה  שטוח  חלק  אותו  החצב,  גבעול 
בצלים נוספים סמוכים. בדרך הריבוי הווגטטיבי נוצרים מקבצים של 
אותו  אלא  אינם  וכולם  קרובים,  תפרחת  ועמודי  צפופים  בצלים  כמה 
תנאי  של  השפעתם  את  לבחון  מאפשרת  זו  מעניינת  עובדה  הצמח. 

הסביבה על צמחים זהים מבחינה גנטית.
כיסי  בתוך  המצוי  החצב  גדל  רמון  מצפה  של  היובשנית  בסביבה 
קרקע למרגלות משטחי סלע. כיסי הקרקע קולטים את הנגר ממשטחי 
שתי  משופרים.  גידול  תנאי  לחצב  יוצרים  הם  וכך  החשופים,  הסלע 
גדלים  ועליהן  הגידול האלה,  יוצרות את תנאי  עיקריות  תצורות סלע 
רוב החצבים באזור: האחת היא חביון )מגיל אלביאן, קרטיקון תחתון(, 
תצורה עשויה דולומיט וגיר מסיבי, הבונה את מצוק המכתש. השנייה 
המכתש.  ממצוק  וחצי  כקילומטר  המרוחקת  קנומן(  )מגיל  אבנון  היא 
יוצרת  שהיא  הסלע  ומדרגות  מדולומיט,  בעיקרה  בנויה  זו  תצורה 
נחשפות במדרונות הוואדיות שבגבולו הצפוני של מצפה רמון. תצורות 
סלע נוספות היוצרות תנאים דומים וניתן לראות עליהן חצבים, הן צפית-

תחתון )מגיל קנומן( והבסיס של תצורת תמר )מגיל קנומן( )איור 2(. 
המים,  במשטר  הבדלים  ביניהן  ניכרים  התצורות,  בין  הדמיון  למרות 
כלומר בֶמשך ובעיתוי של תרומת הנגר לכיסי הקרקע שלמרגלותיהן. 
השפעה  אלה  להבדלים  שיש  ייתכן  הנגב  הר  של  היובשניים  בתנאים 

ניכרת על בריאות הצמחים ועל עמידותם לטפילים.

3. מי פוגע בחצב?

בשלבים  חצבים  של  תפרחת  עמודי  כשלושים  בדקנו   2017 בסתיו 
המוקדמים של התפתחותם. עמודי התפרחת – באורך 10–15 ס"מ – היו 
קצרים יחסית, עם זאת, הכיפוף הקל בראשם כבר ניכר לעין )איור 3(. 

סקר קבוצות חצבים פגועות באזור מצפה רמון על גבי מפה גיאולוגית  איור 2: 
)Zilberman and Avni, 2004(, המראה את הקשר לתצורות הסלע. סמן 
אדום — רוב החצבים באתר או כולם פגועים על ידי העש. סמן שחור 
— חלק מהחצבים באתר פגועים. סמן כחול — רוב החצבים או כולם 

בריאים

חצבים בשלבים מוקדמים של התפתחות עמוד התפרחת. החיצים מורים  איור 3: 
על כיפוף בקצות עמודי התפרחת האמצעיים, עדות לפגיעה מהעש

זכוכית  פתיחת עמודי התפרחת חשפה זחלים של פרפראי. בעזרת 
מגדלת ניתן היה להבחין גם בביצים השחורות על ניצני הפרחים. זחלים 
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וגודלו ללא תוספת מזון עד התגלמות. כאשר  נאספו למעבדה  אחדים 
הגיחו מתוכם הבוגרים, זיהה אותם וסילי קרבצ'נקו )אוניברסיטת תל 

אביב( כפרטים של העש Metachrostis velox )איור 4(. 

M. velox, שהגיח מזחל שנאסף מחצב פגוע והתגלם  עש בוגר מהמין  איור 4: 
במעבדה

4. העש 

העש M. velox משתייך למשפחת התנשמיתיים )Noctuidae(, ונפוץ 
 Scalercio( בדרום אירופה ובמרכזה, בצפון אפריקה ובמזרח התיכון
et al. 2007(. הוא מצוי בכל רחבי ישראל, אך עיקר תפוצתו באזורים 
היו  לא  בישראל  הפונדקאים  סלעיים.  במדרונות  יובשניים-למחצה, 
מרובי  במקומות  בוגרים  פרטים  נצפו  בערבה  אך  כה,  עד  מוכרים 
בחודשים  ובייחוד  והסתיו,  הקיץ  האביב,  בתקופות  ולחּות  צמחייה 
מאי ואוקטובר )Kravchenko and Muller, 2008(. חצבים פגועים 
 http://Schmetterlinge( סאמוס  באי  ביוון,  נצפו  זה  עש  בידי 
 Lepiforum:( רודוס  ובאי   )und ihre Ökologie, n. d.
 Bestimmung von Schmetterlingen )Lepidoptera( und ihren
מצמחים  העש  ניזון  צוין,  כך  שם,   ,)Präimaginalstadien, n. d.
נוספים באירופה  ).Ornithogalum spp(. במקומות  נץ חלב  מהסוג 
 )Asparagus spp.( אספרגוס  מהסוג  מצמחים  ניזון  העש  כי  דווח 
.)Moths and Butterflies of Europe and North Africa, n. d.(
בתצפיות שביצענו נגלה כי נקבת העש מטילה את הביצים על ניצני 
הפרחים. בשלבי ההתפתחות הראשונים ניזונים הזחלים מניצנים אלה, 
ולאחר מכן הם יוצרים חור, שדרכו הם חודרים לתוך עמוד התפרחת. 
וחלק  חשוף  בחצב  התפרחת  עמוד  שכן  הכניסה,  בחורי  להבחין  קל 
לגמרי. בתוך עמוד תפרחת אחד ניתן למצוא זחלים אחדים בו-זמנית, 
שם הם ניזונים מרקמות ההובלה עד שלב ההתגלמות. לא ידוע אם העש 

מתגלם בתוך עמוד התפרחת, או יוצא ממנו ומתגלם על הקרקע.

5. היקף התופעה 

הסקר, שנערך ב-2017 באזור מצפה רמון, כלל שמונה אתרים שבהם 
חצבים  בקבוצות  מצוי  חצב  פרטי  מעשרה  למעלה  הכול  בסך  נמצאו 
מרוכזות בעלות למעלה מחמישה מקבצים נפרדים. בכל אתר נבדקו הן 

שיעור הצמחים הפגועים בידי העש והן סוג תצורת הסלע )טבלה 1(.

שיעור צמחי החצב הפגועים על ידי העש באתרים שנבדקו  טבלה 1: 
והקשר לתצורת הסלע   

אתר
תצורת 

סלע
מס' 

מקבצים
מס' צמחים 
כולל באתר 

מס' צמחים 
פגועים

שיעור 
נגיעות

51000צפית1

71100צפית2

315210.02חביון3

1731210.68אבנון 4

2672650.90אבנון 5

192450.21חביון6

1126261חביון7

818150.83חביון8

נמצאו אתרים  כן,  על  ויתר  הייתה שונה בכל אתר,  מידת הפגיעה 
עם שיעור פגיעה נמוך בסמוך לאתרים עם שיעור פגיעה גבוה. הפגיעה 
בקבוצות  אולם  אבנון,  או  חביון  הסלע,  תצורות  בשתי  דומה  הייתה 
חצבים שנמצאו למרגלות משטחי סלע גדולים במיוחד, נצפתה פגיעה 

מועטה באופן יחסי.

6. סיכום

יש  בחצבים.  עש  פגיעת  בישראל  מוכרת  הייתה  לא   2016 שנת  לפני 
עדויות לתופעה זו ביוון, אך לא ניתן לקבוע בוודאות אם בישראל זו 
תופעה ישנה שהתגלתה רק לאחרונה, או שאלה יחסי גומלין חדשים בין 
החצב לבין העש. יש לתת את הדעת לכך שבסקר הראשוני באזור מצפה 
רמון נבדקו רק פרטים מהמין חצב מצוי, ונדרש להרחיב את הסקר על 

מנת לבחון אם גם החצב הגלוני נפגע מהעש.
מממצאי הסקר עולה כי צמחים פגועים מפתחים כמות פחותה של 
מצליחים  ואינם  לגמרי  מתייבשים  אף  אלה  צמחים  ולעיתים  זרעים, 
מאכילת  נגרמת  הצמח  בכשירות  הפגיעה  הפריחה.  לשלב  להגיע 
שפוגעת  התפרחת,  בעמוד  הזחלים  ומנבירת  הזחלים  בידי  הפרחים 
להשוות  יש  הנזק  את  לבחון  כדי  לזרעים.  תשמורת  חומרי  באספקת 
הזרעים,  לכמות  האמור  בכל  נפגעו  שלא  לצמחים  פגועים  צמחים 
שנפגעו  לזרעים  ולהתייחס  בהם,  התשמורת  חומרי  ולתכולת  לגודלם 

מאכילה באופן ישיר בהשוואה לזרעים בריאים. 
עוד מדד לבחינת הפגיעה של העש הוא השפעתו על חיוניות הזרעים 
ועל יכולת הנביטה שלהם. ניסויי הנבטה של זרעים שנאספו מצמחים 
פגועים ומצמחים בריאים יכולים לתת תשובה לשאלה זו. נוסף על כך 
יש לבדוק בצמחים פגועים את השפעת העש על חיוניות הבצלים. ייתכן 
לאחר  המתפתחת  החצב  מעלוות  וגם  עצמו  מהבצל  ניזונים  שהזחלים 
סיום הפריחה, ולכן הם עלולים להזיק לחיוניות הבצל וליכולת אגירת 

הסוכרים בו, כמו גם לפריחתו בשנים הבאות. 
היבט אחר שנדרש בו בירור מעמיק הוא הקשר בין מחזור החיים 
של העש לבין מחזור החיים של החצב. עד כה לא ידוע אם העש מתגלם 
יוצא ממנו ומתגלם על הקרקע. נוסף  בתוך עמוד התפרחת, או שהוא 
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על כך לא ידוע אם העש נכנס לתרדמה )diapause( כדי לשרוד כאשר 
באיזה שלב  חיובית,  ואם התשובה  מיובש,  עמוד התפרחת של החצב 
בגלגול הוא עושה זאת. אפשרות קיימת היא שהעש ניזון מפונדקאים 
אחרים במהלך תקופה זו, ועל כן הוא יכול להעמיד דורות אחדים בשנה. 
מעקב אחר גלגול החיים של העש – בטבע ובמעבדה – יכול לענות על 

שאלות אלה.
היבט מעניין אחר הוא הקשר בין היקף התופעה לבין סוג המסלע 
ומשק המים. הסקר הקצר שערכנו בשנת 2017 העלה שמידת הפגיעה 
בקבוצות חצבים שנמצאו למרגלות משטחי סלע גדולים יחסית מתצורת 
חביון ואבנון, הייתה פחותה. סקר גאוגרפי רחב, שיטתי ומפורט יותר 
יוכל לאפשר לחוקרים לקבוע אם קבוצות החצבים הגדלות במשטר מים 
משופר, שמספק להן משטח סלע תורם נגר מסוג זה, מפתחות עמידות 
גבוהה יותר לחרק. זאת ועוד, גילוי התופעה אחרי השנים 2016–2017, 
שנתיים של מיעוט גשמים בהר הנגב, מעלה את ההשערה שיש קשר בין 
מיעוט המים הזמינים לצמחים לבין עמידות נמוכה של החצבים לחרק. 
כדי להשיב על שאלה זו נדרש מעקב ארוך-טווח אחר הנזק בקבוצות 

חצבים שונות במרחב ואחר כמויות המשקעים השנתיות.
חשוב לציין שמאז גילוי העש התברר שהתופעה אינה ייחודית לאזור 
מצפה רמון. עדויות על חצבים פגועים התקבלו ממקומות אחרים בהר 
הנגב, בהם נחל חצץ שליד שדה בוקר ונחל רביבים שליד משאבי שדה, 
ויש אף עדויות ספורות מאזורים אחרים בארץ. ממצאים אלה מחזקים 
אם  לברר  כדי  הסתיו,  בעונת  נרחב  גאוגרפי  סקר  בביצוע  הצורך  את 
בריכוזי  גם  ואולי  בישראל  ים-תיכוניים  באזורים  גם  קיימת  התופעה 

החצבים הגדולים בהרי אדום שבירדן.
לצד כל זאת ניצבת השאלה המוסרית: אם יתברר שסכנה מרחפת 
על אוכלוסיית החצבים בנגב, האם נרצה בעתיד לנקוט צעדים כדי להגן 
עליה? כדי להשיב על השאלה נדרש לקיים דיון ציבורי ומקצועי כאחד. 
מחקרים,  נדרשים  לתופעה,  ביחס  הגדול  הידע  פער  לאור  בינתיים, 
סקרים ומעקב ארוך-טווח, שאת חלקם אפשר לממש באמצעות שיתוף 

תושבים ותלמידים בפלטפורמות של מדע אזרחי.
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