
 

 

 O'rchis Sa'nctus –סחלב קדוש 

 Orchidaceae –משפחת סחלביים  

     

 . 2020צולם: בהר צרעה אפריל 

"עשבים רב שנתיים בעלי פקעות שורש. העלים מרוכזים בעיקר בבסיס. התפרחת שיבולת מעוטת  
 פרחים.

החפים ארוכים על פי רוב מהשחלה. עלי העטיף מפושקים בדרך כלל. החיצוניים שווים פחות או יותר, 
הפנימיים קטנים יותר. אין דרבן. השפית מפושקת ולעתים קרובות בעלת שני גבנונים ליד בסיסה. 
וטה קטיפתית פרט למרכזה הקירח הבולט לעין והמכונה "מראה". העמודון קצר. כל אבקית בעלת בל
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צבע    )ראה תמונות למטה(ס"מ; הדורבן כפוף לפנים כאנקול 1"אורך השפית עולה על מאפייני המין: 
השפית ורוד; האונות הצדדיות של השפית בעלות שיניים חדות ודקות. רב שנתי. בתה וגריגה. שפלה, שרון,  

האיים האגאיים, רודוס, טורקיה, סוריה,   תפוצה עולמית:מאי".  –גלעד. אפריל , שומרון, כרמל, תבור, ג"ת, ג"ע 
ברום   וכורכר. לרוב בבתות חשופות על תשתית גירנית, רנדזינה דרישות אקולוגיות:  לבנון, קפריסין, ישראל. 

מטר מעל פני הים(. בקפריסין, מופיע בגבעות חשופות וביערות אורן. גם   300 –)בהר צרעה כ מטר 60נמוך עד 
די דינסמור מין זה נצפה על י הערה:בהר צרעה סלע קרטון)נארי( ביער אורנים. העדפה: אדמות גיר וחול. 

על ידי נמרוד הגלעדי   1985 –. ב 1967באפריל   13 –. ונצפה בשנית על ידי אמוץ דפני ב 1933 –מירושלים ב 
מאות פרטים על פני שטח מצומצם. החוקר לינאוס קרא לצמח הסחלב הזה, על שם ארצנו ארץ   –ברמות מאיר 

לה ובעבר נחשב נדיר בהרי יהודה. מבנה  הקודש. מצוי בצפון הארץ, אך אינו שכיח שם. כמו כן צומח בשפ
פרחים. עלי  40 –  10ס"מ והוא נושא  50 - 20הצמח: העלים סרגליים עד אזמלניים. גובה עמוד התפרחת 

  10 –  8העטיף איזמלניים, הפנימיים קצרים במקצת מהחיצוניים, צבעם ורוד עתיק עם עורקים ירוקים. השפית 
ת משוננות והאמצעית דמוית אזמל ומחודדת בראשה. צבעה ורוד מ"מ, תלת אונתית, שתי האונות הצדדיו

אדמדם ושוליה ירוקים אדמדמים.  מין זה מאחר לפרוח מבני סוגו בארץ. בעת הפריחה עליו יבשים. משך  
הפריחה כחודש ימים. הסחלב הקדוש הוא אחד משני המינים היחידים בסוגו בארץ המייצרים צוף. הצוף מופרש  

(.מייצר הרבה הלקטים (Synhaloniaזק ומושך אליו דבורים, בעיקר דבורה יחידנית מסוג: בדורבן. וריחו ח
 בתנאים טבעיים.

                                                                        

 



 

 

 

 

 

 

 


