
 

 

 אלמוג תגר/  ... שם חמוד או זחל ארסי?)Arctiinae)משפחת הדובוניים 

בודדים בשטח או בתהלוכה , פוגשים בחצר הבית או בטיול זחלים שעירים בפקעת קורים מאתנובמהלך השנה רבים 

. הבלבול נובע בעיקר מהדמיון ארסי, מזיק או סתם...דובון אכפת לי חביב - חלוקותצבאית מסודרת. הדעות כמעט תמיד 

 Thaumetopoea pityocampaלתת משפחת התהלוכנים במשפחת הטוואים כאשר הידוע ביותר הוא תהלוכן האורן 

בתוך משפחת  Arctiinaeהדובונים הינם פרפרי עש השייכים לתת משפחה  אז בואו נעשה סדר ונתחיל בטקסונומיה זריזה:

Erebidae  התינשמיתיים במשפחת העשיםNoctuidae. 

 הינם: בעולם כאשר אלו שאנחנו שמים אליהם לב 11,000מתוך כ מינים  20בארץ יש בסביבות 

 Ocnogyna loewii דובון הקורים. 1

 Olepa schleini דובון הקיקיון. 2

 Cymbalophora oertzeni דובון מנומר. 3

  Utetheisa pulchella דובון יפיפה. 4

 האחרונים אנו שמים לב אליהם יותר בשלב הבוגר כאשר מגיעים אלינו לתאורההשניים 

 

 



 

 

  Arctiinae תת־משפחת הדּוּבוִנים

 

מינים. בחלק מהמינים הבוגרים אינם ניזונים והנקבות אינן מעופפות. הביצים  20בישראל מוכרים כ־כאמור, 

)תלוי במין(. בחלק מהמינים הזחלים נושאים כדוריות ומוטלות בצבירים קטנים, על הצמח או תחת אבן 

 (.שערות בלוטיות העשויות לגרום לגירוי. ההתגלמות נעשית בפקעת בתוך הקרקע או מעליה )תלוי במין

  .וטים לבלבל עם זחלי תהלוכניםהמין הבולט בקבוצה, אותו נ : Ocnogyan loewi. דובון הקורים

הנביטה המשמעותית הראשונה, המשמשת עבורם מזון ראשוני זחלי דובון הקורים מופיעים בעקבות 

ינואר(. בשלב הראשון של חייהם הזחלים חיים בקבוצות תחת מטווה קורים לבן משותף, המוקם -)דצמבר

מעל ריכוזי עשבוניים המשמשים עבורם מזון. כאשר המזון מתחת לאוהל הקורים מתכלה, הם מתקדמים 

הל נוסף. האוהל משמש מחסה מפני הקור והגשם וגם טורפים. הלאה לריכוז הצמחים הבא ומקימים שם או

חום, במועד זה הם עוזבים את המטווה ונפרדים כל אחד -בשלב מתקדם של גידולם צבעם משתנה לאדום

מ"מ הם חודרים לקרקע, יוצרים תא התגלמות מרופד  35-30אפריל, כאשר אורכם -לדרכו. בחודשים מרץ

 . קורים ומתגלמים בתוכו

 

 

 

 

 

 

 

 

הוא פעיל דמדומים )נמשך גם לאור מלאכותי(, המעופף לעיתים גם ,  Utetheisa pulchellaדובון יפיפה 

 .הניגודיים המשמשים כצבעי אזהרה בולטים בהחלט ה ועל כך מעידים צבעיונסמך על טעמו הדוח, ביום

נגזר ככל  utetheisaהכתמים האדומים על הכנפיים הקדמיות הם כפי הנראה שהקנו לסוג את שמו המדעי; 

נגזר מאחד המארחים של הזחלים  pulchellaהנראה מפועל בשפה היוונית שמשמעותו "פצוע". שם המין 

 באירופה.

יניים שלהם. את הבוגרים בית הגידול האופייני הוא עשבוני ומואר המתאים להתפתחות הפונדקאים האופי

אפשר לפגוש פעמים רבות במהלך שיטוט בשדות ולצד שבילים כאשר הם מוחרדים ממקומם. מעופפים 

 נמוך וקל למדי לעקוב אחריהם, אם כי הם נוטים לצלול לעשבייה ולהיטמע בין הגבעולים.

זחל ניזון מרוב ה .הפונדקאים העיקריים של המין בישראל הם צמחים המשתייכים לסוג עוקץ עקרב

חלקי הצמח העליונים. זחלים מתפתחים גם על צמחי העגבנייה )סולניים( והכרוב )מצליבים(. הבוגרים 

הביצים מוטלות על צידם התחתון של הפונדקאי.  .ניזונים מצוף פרחים בהם גם פרחי עוקץ העקרב

 .צבעם הצהוב מעיד על גילן הצעיר ועם התפתחות העובר צבען יתכהה

 

 



 

 

יח' על צידם  35-30המין מקים מספר דורות בשנה בין האביב לסתיו. הנקבה מטילה צבירי ביצים המונים 
רים באוהל קורים גימים וכדרכם של רבים מהדובונים הם  4-3התחתון של העלים. הזחלים בוקעים כעבור 

 .דליל, במין הזה עד הנשל הראשון. לאחר מכן הם מתפזרים על הפונדקאים הקרובים

 .הגולם הוא מסוג חנוט המוצמד למצע בפקעת קורים דלילה מאוד

מ"מ הם טווים פקעת דלילה, בפסולת עלים על הקרקע ומתגלמים  25-לאחר כשבועיים בהגיעם לאורך של כ
 .בתוכה. זמן הגולם כשבוע, בקיץ התפתחות דור שלם נמשכת כשלושה שבועות

 

 2005)זוהה בשנת  חדש יחסית בישראל וגם מין חדש למדעהוא מזיק  – Olepa schleini - בון הקיקיוןדו
קיבל את שמו משיח הקיקיון , (בשירותים להגנת הצומח וביקורת במשרד החקלאות מעבדה לאנטומולוגיהב

 -בגידול מעבדתי מצאו החוקרים שתי תכונות חדשות ומעניינות, ייחודיות ל"דובון הקיקיון"  נמצא. עליו הוא
חורף שנמשכה מחודש ינואר עד סוף חודש אפריל, רק בתחילת חודש מאי החלו הגלמים עברו תרדמת 

 להגיח בוגרים בהדרגה. להערכת החוקרים הגורם המרכזי ליציאה מהתרדמה הינו אורך היום שמתקצר.

  
תכונה ייחודית נוספת למין פרפר זה שנצפתה במעבדה היא משך הזמן והשלבים שעובר הזחל 

ההתפתחות הפרפר נמצא כי למין זה קיימת דרגת זחל נוספת בהשוואה למה  במעקב אחר  בהתפתחותו.
שהיה ידוע עד היום, כלומר הזחל עובר שבע דרגות התפתחות ולא שש בתקופת זמן של כחודשיים 

 מעלות. בין דרגה לדרגה מתבצע נשל בו הזחל מוריד את שכבת עורו העליונה. 26בטמפרטורה של 
 

אך גם על צמחים  ס"מ( מטילות ביציהן בעיקר על שיח הקיקיון 2.5-)שאורכן כ בוגרותנקבות ההתפתחות: ה
עוברים שבע דרגות במשך מספר , זחלים בכמויות גדולות מאוד גדלים על השיח . עם בוא האביב אחרים

גם בבתי מגורים. הדובון נוטה להישאר על השיח )קיקיון, טבק אך  מתגלמים באזור של השיח ו שבועות
הוא מתפתח בו, אך זחלים בדרגה השביעית נודדים גם לבתים בקרבת השיח ושם מתגלמים. יש השיח( ש

 .במשתלות דיווחים על הימצאותם בשיחים ממינים שונים גם כאלה שמקורם

 .אונו, באר יעקב, נחל שקמה ונחל גרר תקרייתפוצה בארץ: מרכז שפלת החוף, נחל איילון, 

 

  הדברה:
בידיים )עם כפפות( או לסלקם באופן אין צורך בשימוש בתכשירי הדברה. ניתן לאסוף את הזחלים 

 מכאני. מעיכת הזחלים מיותרת שכן תגרום לריח מעופש של הזחלים ותשחרר שערות לאוויר.

  מסוכנות לאדם:
שלא ולכן מומלץ  לא ידועה כל סכנה ממשית אך יתכן ששערות הזחלים יגרמו לתגובה אלרגית

 לטפל בזחלים בעור חשוף.
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