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החּובות 
והחּוברות

של ישראל
והעולם

מוגדרים   )otididea( החובתיים  משפחת  נציגי 

המתקשים  גוף  וכבדי  חששנים  קרקע  כעופות 

למעשה  היא  הגדולה  )החובה  לתעופה  להתרומם 

הגדול  הכנף  עומס  עם  שעף,  ביותר  הכבד  העוף 

תעופתם   באוויר  שהם  מרגע  אך  בעופות(,  ביותר 

לטווחים  לריצה  מותאמים  הם  להפליא.  וחזקה  מהירה 

נהדרת  יכולת  להם  ויש  בלבד(,  אצבעות  בשלוש  ומצוידות  חזקות  )רגליהם  קצרים 

לרוץ במידת הצורך במישורים נרחבים המשובצים בצמחייה דלילה, אם בשטחי לס 

מדבריים, בערבות עשב או בשטחים חקלאיים, בהתאם למין. הזכרים )השונים מאוד 

בהופעתם מן הנקבות(, שלהם כיסי צוואר מנופחים ונוצות קישוט מיוחדות, נחשבים 

בצמחייה  להסתתר  חייבים  הם  הזמן  רוב  אך  ממש,  ומופלאים  מיוחדים  לרקדנים 

הנמוכה, למרות הסוואתם הטובה )בעיקר של הנקבות(. כל זה עדיין לא סייע בידם 

להתאושש מהרדיפה חסרת המעצורים של האדם, שמנצל את בשרם ומשתמש בהם 

לספורט בזיארות וליישום אמונות תפלות הנוגעות לחיזוק כוח הגברא וכושר הפריון.

למעלה: חוברה מדברית בעת חיזור. כשהזכר מנסה למשוך בת זוג, הוא מציג לראווה את צווארונו, פורס 

את כנפיו )המנוגדות בצבען( בסמוך לפני הקרקע ומרעיד אותן, ואף מרים ופורס את זנבו.

אייר: חיים מויאל

נופים ברחבי אפריקה.  )זכר(, אחד המינים הנפוצים במשפחה, המצוי במגוון  מימין: חובה אדומת-ציצית 

שרידותו גבוהה יחסית, גם בשל מזונו המגוון מאוד, מהירות ריצתו ותעופתו החזקה, והטריטוריאליות שלו 

Bernard Dupont :הבולטת יחסית אל מול פולשים. צילם
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הנקבה  לעיני  וקצף"  "פוף  ריקוד  מבצע  הזכר  הגדולה.  החובה  ריקוד   1
Otis-tarda_Depositphotos :הבוחנת בקפידה. צילם

הכחדה  בסכנת  המצויה  הודית  חוברה  של  מין  )זכר(,  בנגלי  פלוריקן   2
של  למדיי  הבולט  צבעו  פרטים(.  מ-1,000  פחות  בטבע  )נותרו  קריטית 

הזכר גם הוא בוודאי היה לו לרועץ, אם כי הסיבה העיקרית להתמעטותו 

המדאיגה של מין זה היא ייעור מתמשך של בית גידולו העשבוני. צילם: 
Nejib Ahmed

חובה ערבית, מין סוואנות של דרום ערב ואזור הסאהל. מין זה מתמחה   3
גבו  על  נושא  נצפה  הוא  כשלעיתים  ודומיהם,  ארבה  חגבי  של  בציד 

Peter Wilton :לתצפית ומנוחה מיני שרקרקים אפריקניים שונים. צילם

הם  ואפרוחיה  האם  לאפרוחיה.  הקוראת  )נקבה(  שחורת-בטן  חובה   4
אומנם בצבעי הסוואה וכל אימת שהיא קוראת להם הם נצמדים לקרקע, 

שונים.   ודורסים  מטורפים  רבות  סכנות  לאפרוחים  אורבות  זאת  ובכל 

Alan Manson :צילם

מיון ושמות 
העגוראים  לסדרת  אומנם  שייכת   )Otididea( החובתיים  משפחת 
במבנה  גדולים  אך ההבדלים  לפסיוניים,  לרליתיים(, מקורבת  )בדומה 
גופם של בני המשפחה, התנהגותם, קריאותיהם, לרבות העובדה שהם 
משוללים בלוטת שומן בגופם. הם מצויים רק בעולם הישן וכוללים 26 
)שניים  נדיר שלושה מינים  ניתן לפגוש באורח  מינים בלבד. בישראל 
מהם מזדמנים באורח נדיר ביותר( הכלולים בשלושה סוגים נפרדים, על 
שום תכונותיהם השונות במיוחד )חובה קטנה, חובה גדולה וחוברה(. 
רובוסטי  גוף  יחסית,  קטן  ראש  יש  המשפחה  לנציגי  כללי,  באופן 
חזקות  אצבעות  ושלוש  וחזקות,  יחסית  ארוכות  רגליים  )מאסיבי(, 
ושריריות המותאמות לריצה וקפיצה. הנקבה קטנה ב-40-30 אחוז מן 
הזכר במרבית המינים. לזכר של החובה הגדולה יש שפם לבן המזדקר 
ארוכות  כנפיים  לחוברה  בחיזור.  חשיבות  ולו  הצוואר,  לכיוון  לאחור 

יחסית הבולטות כמו במרבית המינים בצבעים מנוגדים.

מקיפים  במחקרים  צורך  ויש  יחסית,  מועט  המינים  מרבית  על  הידע 
נוספים על אודותיהם. בעולם מוכרים 15 סוגים מדעיים שונים. בשם 
האנגלי  כוללים מלבד את מיני ה”בסטארד” )bustards( גם את מיני 
הפלוריקן )Florican( ומיני הקורהאן )Korhaan(. גודלם נע מחצי מטר 

ועד מטר וחצי.

הגדולה בחוברות ובעופות המעופפים בכלל, שלה גם עומס הכנף הגדול 
הקונדור  לשקנאי,  ביחס  גם  כנף,  ולשטח  גוף  למשקל  )יחסית  ביותר 
 Otis( היא לא אחרת מאשר החובה הגדולה ,)והברבור הכבדים ממנו
tarda(. החוברה האפריקנית )Ardeotis kori( נחשבת לעוף אצן גדול 

ממדים המפליא לברוח בריצה מפני טורפים

 )Eupodotis humilis( חומה  הקטנה  החובה  היא  בחובות  הקטנה 
מאתיופיה וסומליה, שמשקלה קצת יותר מחצי ק”ג, כאשר לא הרבה 

אחריה עומדת החובה הקטנה שלנו.

החובה ההודית שחורת-ראש )Ardeotis nigriceps( יחד עם הפלוריקן 
במשפחת  ביותר  מהנדירים  הם   )Houbaropsis bengalensis( הבנגלי 
החובות, בשל ציד אינטנסיבי לבשר משובח. כתוצאה מכך נותרו היום 

מאות אחדות בלבד.

לציציות  רמז  “אוזניים”,  הוא   )Otis( הסוג  של  המדעי  השם  פירוש 
הארוכות המעטרות את הזכרים בשעת חיזור. אהרוני כינה את הסוג 
בכלולותיו,  נוצותיו  את  מסמר  הזכר  כי  על  “תסמרנה”,  בשם  חובה 
ובודנהיימר כינה אותו בשם “רעד”, כי “הזכר מתעלס כשהוא נע כשיכור 

ועושה עוויות משונות כמתחלחל ורועד”. 

מזון
מרבית המינים הם אוכלי כול, אך תפריטם העיקרי הוא צמחוני, כשלרוב 
הם ניזונים מעלים ירוקים, נצרים, פרחים וזרעי צמחים שונים. המינים 
הדרומיים ניזונים בעיקר מחרקים. מרבית המינים ניזונים בעונת הרבייה 
ובכלל, גם מחרקים )בעיקר חיפושיות( ומחולייתנים קטנים )לטאות, 
במהירות  לרטש  להם  מסייע  העוצמתי  מקורם  ומכרסמים(.  דוחיים 
מן  התפריט  מגוון  כי  התברר  השוואתי  במחקר  הטרף.  את  וביעילות 
החי והצומח עשיר יותר באורח משמעותי אצל החובה הקטנה מאשר 
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אצל החובה הגדולה. המזון מושג בדרך כלל בבקרים ואחר הצוהריים. 
לעיתים מגידולים  ניזונות  ובכללן החובה הקטנה,  חובות לא מעטות, 
שונים, כמו קטניות, כרוב, מורכבים למיניהם ואספסת. החוברה ומינים 
וארבה  מחגבים  גם  להיזון  בבירור  מעדיפים  מסוימים  אפריקניים 
בעונה, ובכללם גם נמלים וטרמיטים )אינם שותים מים אלא מהנוזלים 
שבטרפם(.  חובת דנהם )Neotis denhami(, כמו חיפושית הזבל, לא 

בוחלת בחיפוש אחר חרקים בגלליהם של פרסתנים שונים.  

מקומות חיות
ושטחי  שיחים  עם  ומישורים  עשב  ערבות  מעדיפים  המינים  מרבית 
סוואנות,  אזורי  בבירור  מעדיפים  ברובם  האפריקניים  המינים  אחו. 
כמו במקרה של חובת דנהם המזרח אפריקאית. יש המעדיפים במיוחד 
מישורי לס מדבריים )כמו החוברות(. רובם נמנעים בדרך כלל משטחים 
החוברה  כדוגמת  אחדים,  )למעט  האדם  ידי  על  המופרעים  חקלאיים 
החוברות,  ובכללם  מהם,  רבים  בבירור(.  אותם  המעדיפה  ההודית 

מותאמים לתנאים יבשים ואפילו קיצוניים. 

תפוצה בעולם ובישראל
דחמישה מינים מוגדרים פליארקטיים. מרבית המינים הם אפריקאיים 
)17(, ואילו מיעוטם מינים אסיאתיים )4(. לחובות רבות, כמו במינים 
אזורי  ממרבית  היעלמותן  בשל  מקוטעת  תפוצה   - הפליארקטיים 
תפוצתן, במיוחד במהלך המאה ה-20. אוכלוסיית החובה הקטנה למשל 
 Chlamydotis( החוברה  ובמרוקו.  אירופה  במערב  במיוחד  מרוכזת 
פי  על  אף  בישראל,  היציב  במשפחה  היחיד  המין  היא   )undulata
שמרבית אוכלוסיית המין ניצודה על ידי בדואים עד סוף שנות ה-70 
)טריסטרם  הדרומית  יהודה  שפלת  באזור  לרבות  ה-20,  המאה  של 
מספר שהחוברה הייתה נפוצה מאוד בעמק הירדן ובקצהו הדרומי של 
ים המלח(, אולם מאז גורמי שמירת הטבע בישראל משקיעים מאמצים 
בשטחי  לרבות  קיים,  הוא  שבהם  באזורים  זה  מין  על  בהגנה  רבים 
מזדמנות  והגדולה  הקטנה  החובות  הנגב.  במערב  צה”ל  של  אימונים 
)החובה  הארץ  בצפון  בעיקר  בחורף(,  )במיוחד  נדיר  באורח  בישראל 

הקטנה נצפתה כמה פעמים גם בשפלת יהודה ובאזורים נוספים(.

תנועה ונדידה
מארצות  נודדים  החובות,  ובכללם  ארקטיים,  פלי  המערב  המינים  כל 
מולדתם )בעיקר מרוסיה( בלהקות קטנות בלילה בחזית רחבה ונמוכה. 
יש מתוכם כאלו המזדמנים לאזורנו באורח לא קבוע. המינים מהאזורים 
בהתאם  עונתית  נעים  או  סוליטריים,  יציבים  לרוב  הם  חמים  היותר 
לתנאים או נודדים באופן חלקי. מבין החובות הקטנות, האוכלוסיות 

המזרחיות ברוסיה נודדות למרחקים גדולים יותר.

חיזור וקינון
ניכרת  בשונות  )המאופיינים  דימורפיים  הם  המשפחה  נציגי  מרבית 
בין הזוויגים( ובעיקר מונוגמיים, אך ישנם מינים מעטים )כמו החובה 
הגדולה( הנוהגים לבצע חיזור קולקטיבי בזירה. מעניין לציין, כי אצל 
כמה מן החובות האסיאתיות )פלוריקנים( הנקבה גדולה יותר מהזכר, 
)במקרה של החובה  ביום  קיים חיזור בלק. החיזור מתנהל  ואצלן אף 
ומלווה  רבים  במינים  מרשים  מאוד  והוא  הערביים(,  בין  גם  הגדולה 
מיוחדות  בנוצות  ובשימוש  ובאוויר  הקרקע  על  ראווה  במצג  כרגיל 
הראשון  בשלב   ,)Otis tarda( הגדולה  החובה  של  במקרה  בריקוד. 
ומציגים לראווה את  כנפיהם הפרוסות למחצה  הזכרים מנמיכים את 
זנבם  את  מקפלים  הם  קצף.  אמבט  כמו  הלבנות,  הסוככות  כנפיהן 
לראווה.  הלבנות  הזנב  תחתית  סוככות  את  כך  אגב  ומציגים  הגב  על 
הגרון, תוך  כיסי  ומנפחים את  כנפיהם  בשלב השני הם מרעידים את 
המכסה  המיוחד  שפמם  וזקירת  כחלחל  שצבעו  מהגרון  חלק  חשיפת 
ומסתובב  לאחור  ראשו  את  מטיל  הזכר  השלישי  בשלב  מקורם.  את 
קמעה תוך הרמת חלקו האחורי מול הנקבה, משוויץ בריקוד מעגלי תוך 
שהוא מציג לראווה גם את פתח המין. ההזדווגות אורכת שניות מספר, 

להקה של חובות גדולות נקבות רועה בשדות העשב. חובות אלו מוגדרות   1
והשאר  קטניות,  כמו  צמחי,  חומר  אחוז  כ-60  כולל  מזונן  כול.  כאוכלות 

 flickr :יצורים חיים כמו חסרי חוליות שונים.  באדיבות

ניזונות באמצעות  וחברותיה  זו  ניזונה מחרק. חובה   )נקבה(  חובה קורי   2
מקורן החזק והאימתני מפרוקי רגליים שונים, לרבות חיפושיות וחגבים, 

תוך כדי מרדף ושליפה מהירה מאוד של הטרף מהעשב והצמחייה. צילם: 
Becky Matsubara

חובה קטנה )זכר(, מין אירואסיאתי המזדמן לעיתים רחוקות גם בישראל   3
בחורף. הוא נחשב לקטן במשפחתו באזור הפליארקטי. הזכר מתאפיין 

Francesco Veronesi :בשני קולרים קונטרסטיים, וחיזורו מרשים.   צילם

אפרוח של חוברה )קורי(. במין זה כמרבית המינים בוקעים בהצלחה 2   4
קרקע  לעופות  יחסית  כצפוי,  שלא  מטופלים,  אשר  בממוצע,  אפרוחים 

וצמודים להורים עוד כחמישה  אחרים, ביתר תשומת לב ובשקעה רבה 

Bernard Dupont :שבועות נוספים. צילם

חובה קטנה )נקבה(. הנקבה בצבעי הסוואה ומזכירה פסיון. היא היחידה   5
Francesco Veronesi :5הדוגרת ומטפלת באפרוחים.  צילם
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וחוזרת חלילה לאחר הליכה משותפת קצרה. לעיתים הנקבה מבצעת 
כי  לציין,  זכרים שלא סיפקו מצגים ראויים. מעניין  מרדפי סילוק של 
במין זה וגם במינים נוספים תועדו מצגי חיזור אגוניסטיים דומים אל 
מול זכרים ללא נוכחות נקבות, אולי כדי להעיד על מרכולתם המוכחת 

ובכך להרחיקם מתחרות מיותרת.

הזכר  שבמהלכו  כן,  גם  מרשים  חיזור   )Otis tetrax( הקטנה  לחובה 
מפתח קולר שחור בעורפו בדגם מיוחד ובולט ומנפחו לסירוגין. החיזור 
למעשה הוא בלהקה. הזכרים מפרסמים את מרכולתם בנחירות, רקיעות 
ופריסות כנף חלקיות. יש וריטואל החיזור מלווה בהרמת זנב ומקור תוך 
פריסה חלקית של הכנפיים או במעוף קצר מלווה בחבטות כנפיים חצי 
פרוסות )אגב, לזכר שריקות בתעופתו בגלל מבנה האברות המיוחד(, 

ובצוואר זקור מעלה תוך הצגת הקולר הבשרני המנופח.

לחוברה המדברית )Chlamydotis undulate( חיזור מרשים לא פחות, 
כדי  כאילו  אותו  הסובב  אחר  בריכוז  הזכר  של  בהתבוננות  המתחיל 
זוקר את  נקייה מסכנות, או אז הוא  וסביבתו  לגלות שיש מתעניינות 
נוצות קדקודו השחורות, מנפח את הצוואר, ותוך כדי הנמכת צווארו 
פרצופו  כיוון  אל  מעלה  והלבנות  הארוכות  החזה  נוצות  את  מרים 
שבאותה עת מוטל על גבו ונראה כמעין פרגוד מרשים המכסה כמעט 
כליל את ראייתו של הזכר. מייד לאחר מכן הוא פוצח בריקוד שלא היה 
מבייש רקדן ברייקדאנס מוכשר, ורץ כמטוטלת או כשיכור, הלוך ושוב 
או במעין מעגל במסלול שהתווה לו אולי מראש. לבסוף הוא נוהג לנענע 
את ראשו מעלה-מטה לשניות מספר בעמידה זקופה, עד לתחילת סדרה 
של  התייחסות  שיש  לווידוא  עד  חלילה,  חוזר  וכך  ומושקעת,  חדשה 
אחת מהנקבות העסוקות בוודאי גם בהצצה מהירה לכיוון המשקיען. 

ידי טורף היא בעת  לגילויו על  ללא ספק הסכנה המשמעותית ביותר 
החיזור הבולט במיוחד )עיקרון ההכבדה(, אף על פי שאם מתגלה פולש 

הוא מייד מפסיק את הריטואל ומשתופף פנימה לכיוון השיח הקרוב.

למין,  בהתאם  לשש  שתיים  בין  נע  כרגיל  המוטלות  הביצים  מספר 
הדגירה  אחריה.  לבאה  אחת  בקיעה  בין  יומיים-שלושה  של  במרווח 
לאחר הטלת הביצה האחרונה נמשכת בקרב נציגי הקבוצה כ-28-20 
קליפת  בשבירת  מסייעת  והנקבה  סינכרונית,  הבקיעה  בממוצע.  יום 
הביצה. הטיפול האימהי נמשך כ-35-30 יום בממוצע, עד לעצמאותם 
הכמעט מוחלטת, כשגון פלומתם בהיותם צעירים כשל פלומת האם 

המוסווית היטב. 

לזכר בעת ההזדווגות בלבד. הקן הוא  לבני המשפחה איבר מין בולט 
מעין גומה בקרקע, והוא נבנה על ידי הנקבה. היא היחידה הדוגרת בו 

ומטפלת בצאצאיה, כמעט ללא עזרת הזכר.

שמירת טבע
רבים מאוד מבין המינים מצויים בהתמעטות דרמתית )למשל, החובה 
צפון  וממרבית  מהבלקן  הצפוניות,  קינונה  מארצות  נעלמה  הקטנה 
אפריקה(. מינים מסוימים, כדוגמת החובה הגדולה והחוברה המדברית, 
ובמפרץ הפרסי(,  ידי אצולה בערב  על  לרוב  )ניצודים  פגיע  הם במצב 
ההודית  החובה  כדוגמת  קריטית,  הכחדה  בסכנת  המצויים  כאלו  ויש 
הגורם  ההודית.  לתת-היבשת  האנדמי  מין   -  )Ardeotis nigriceps(
ה-20,  המאה  במהלך  במיוחד  האינטנסיבי,  הציד  כמובן  הוא  המרכזי 
לרבות ספורט ציד בעזרת דורסים )בזיארות(, כמו בזים )כמו בז ציידים( 
או עיטים זהובים. מעניין לציין, כי במינים מסוימים )כמו במקרה של 
החוברה המדברית( נצפתה השבת מלחמה שערה אל מול בזים, שועלים 
והרעדתן  כנפיים  חבטות  הגונות,  בבעיטות  המתבטאת  ואחרים, 

כיסי  זה החיזור מלווה בניפוח קיצוני של  )זכר( בחיזור. במין  חובה קורי   1
הצוואר, זקירת ציציות הראש, וכן זקירת הזנב לאחור כשהוא כמעט נושק 

Jimmy Edmonds :לעורף. צילם

חובה גדולה. בעונת החיזור מין זה מרהיב בהופעתו )לרבות הופעת מעין   2
שפם לבן וארוך מזוויות מקורו( ובריקודו המיוחד ברחבת לק. בישראל הוא 

Francesco Veronesi :מזדמן נדיר מאוד, במיוחד בגולן. צילם

חובה קורי בחיזור המשולב בריקוד ברחבת לק )Lek(, תוך רקיעות רגליים,   3
פריסה חלקית של הכנפיים לאחור והבלטת המקור והחזה . מין זה, בניגוד 

למרבית נציגי המשפחה, פוליגמי ומתרבה עם כמה נקבות לאחר ניצחונו 

Derek Keats :בחיזור מול יריביו. צילם

פלוריקן קטן במעוף חיזור. זהו מין הודי יפהפה המצוי בסכנת הכחדה,   4
אשר מפליא בחיזורו דווקא בתעופה מעל השדה עם כנפיים חצי פרוסות 

ומורמות בשילוב, מעין ישיבה באוויר תוך הבלטת סוככות אוזניו הארוכות 

Koshy Koshy :והמרהיבות לאחור. צילם

בשל  הכחדה  לקראת  המתמעט  פגיע  אירואסיאתי  מין  גדולה,  חובה   5
גודלו והציד האינטנסיבי בבית גידולו באזורים רבים. הוא נחשב לעוף עם 

עומס הכנף )המשקל של העוף ביחס לשטח הכנפיים( הגדול ביותר מבין 

 Bernard Scherler :העופות.  צילם
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ד"ר חיים מויאל, מרצה לזואולוגיה במכללת לוינסקי ומורה לביולוגיה 
בבית-ספר רעות, י-ם

חובה כחולה. הזכר הוא אולי הצבעוני והנאה בבני משפחתו. מסכת פניו   1
לבנה-שחורה וגופו התחתון כחלחל. מין זה מצוי בעיקר בשדות חקלאיים 

Bernard Dupont :ובשטחי בור בערבות דרום אפריקה.  צילם

הצרות  רגליו  בשל  ריצה  מהיר  אפריקני  מזרח  מין  צהובת-ציצית,  חובת   2
והארוכות יחסית. תצוגת הראווה מלווה בעיקר בקריאות רמות תוך כדי 

D Coetzee :תצוגת מעוף איטי, נמוך ומעניין. צילם

)לרבות  חורמה  עד  ניצוד  במיוחד  זה  מין  בדיונה.  )זכר(  מדברית  חוברה   3
בספורט בזיארות( במאות השנים האחרונות, בשל בשרו הטעים והאמונה 

כוח  להגברת  סגולות  לו  שיש  בעיקר,  הבדואית  בחברה  הרווחת  התפלה 

Shankar. S :הגברא. זהו מין בסכנת הכחדה באזורנו ומין פגיע בעולם. צילם

העלול  דביק  צואתי  פרש  להתזת  בנוסף  וזאת  החזק,  במקור  ונקירות 
לעוור זמנית את הפולש. כך או אחרת, אויבים טבעיים יש להם, לרבות 

כאלו שחדרו לבית גידולם על ידי האדם.

דריסות בדרכים )במיוחד בעונת הקינון( מהוות גורם נוסף להתמעטות 
ייעודי קרקע לקרקעות  מינים מסוימים, כמו חוברות מדבריות. שינוי 
חקלאיות, ייעור ובנייה מאסיבית הם כמובן גורמים חשובים נוספים, 
בנוסף לשימוש בחומרי הדברה נגד מזיקים, שרפות בבית גידולם ואפילו 
סכנת התחשמלות במקרה של המינים הגדולים במיוחד. החובה הגדולה 

במצב פגיע, ואוכלוסייתה העיקרית מצויה בכורדיסטן ואזרבייג’ן. 

עם עליית המודעות בעשור האחרון במיוחד, נעשים מאמצים במדינות 
מאוד  שהתמעטו  וחוברות  חובות  מיני  של  ושימור  להגנה  שונות 
את  לאושש  במטרה  אחדים  רבייה  גרעיני  הוקמו  ואף  האדם,  ידי  על 
לאושש  כדי  כזה  גרעין  הקימו  הסעודים  למשל,  כך  אוכלוסיותיהם. 
אוכלוסיית חוברת מקווין )Chlamydotis macqueenii( המצויה במצב 

פגיע מאוד, וזאת כדי להחזירה לטבע במספרים מעודדים. 
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