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ם י נ ל ב ט ה
גם  והם  מופלאים,  רקדנים  הם  הטבלנים 

טובים  מעולים,  וצוללנים  כשחיינים  מוגדרים 

למבנה  הודות  וזאת  הברווזים,  ממרבית 

נוצותיהם הרכה,  דמוי הסירה, לפלומת  גופם  

למים.  והאטימה  היטב  והמשומנת  הצפופה 

כנפיהם קצרות, ובתחתיתן מעין כיסים שבהם הם מחביאים את אפרוחיהם. זנבם 

קצר, ורגליהם החזקות דמויות המשוטים מצוידות באונות שחייה ענקיות ונפרדות 

בין האצבעות בהתאמה להליכה בביצה. נדיר מאוד לצפות בהם פעילים על הקרקע, 

ובכל מקרה הם גרוטסקיים בהליכתם תוך הרמת כנפיהם למצב אופקי. בעמידתם 

הזקופה על שתי רגליהם הממוקמות ממש בקצה גופם האחורי כהתאמה לשחייה 

נוהגים  ויעילה במים הם מזכירים פינגווינים. כל אימת שהם מופרעים הם  מהירה 

לטבול את  כל גופם מתחת למים )ומכאן שמם( בקפיצת ראש ולצוץ במקום מרוחק 

יותר. הטבלנים טריטוריאליים מאוד. קריאותיהם רמות, לעיתים בדואט, ובמקרה של 

הטבלן הגמדי הן מזכירות צהלת סוסים. כל המינים בונים קינים צפים המוסווים מפני 

טורפים בצמחיית גדות. בעת סינוץ נוצות הם נוהגים באורח מוזר לאכול מנוצותיהם 

ולהאכיל בהן גם את אפרוחיהם. בישראל יציב דוגר וחורף נפוץ הוא הטבלן הגמדי, 

ואוכלוסיות נוספות מגיעות בנדידה מטורקיה ואזורים סמוכים כבר בשלהי הסתיו.  

הביצות  ייבוש  )לפני  המצויץ  הטבלן  גם  בישראל  בהצלחה  קינן  רחוק  הלא  בעבר 

בצפון(, וכיום הוא חולף מצוי וחורף במאגרי מים ובבריכות דגים. מלבדם מזדמנים 

אלינו עוד שלושה מינים נוספים, שניים מהם באורח נדיר ביותר.

מימין: טבלנים גמדיים בעת הזדווגות בקן הבנוי ברישול הצף על המים. ההזדווגויות באות רק אחרי ריטואלים של חיזור 

אנרגטי, אשר במהלכו הם מציגים עשב במקורם, מצמידים חזה מול חזה, ובהתרוממות קלה משמיעים את קריאותיהם 

המיוחדות כשהם מניעים את ראשם לצדדים. בשיא החיזור הזכר עומד זקוף על גב הנקבה היושבת בקן, ומזדווג עימה אך 

ורק בקן. צילם: שלמה ולדמן

למעלה: טבלן מצויץ עם אפרוח על גבו. אייר: חיים מויאל.
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הטבלנים הם עופות מים מובהקים ומיוחדים במינם. הם מצויים בכל 
העולם, למעט באנטארקטיקה. מרבית המינים חיים ביבשת אמריקה. 
מעטים חיים גם בגופי מים בהרים הגבוהים, בגבהים של 4,000-3,000 
והטבלן   )Podiceps andinus( האנדים  טבלן  כמו  הים,  פני  מעל  מ’ 
הכסוף )Podiceps occipitalis(. הזוויגים בכל המינים כמעט זהים בכל 
להבחין  ניתן  אך  מהנקבה,  במקצת  גדול  הזכר  בעת  בה  השנה,  עונות 
בזאת רק בעת הדגירה. צווארם ארוך יחסית לברווזים ומתוח בשעת 
תעופה. רגליהם ממוקמות בקצה גופם, ועל כן הם נוטים ליפול כשהם 
כמו   - הקטנים  הטבלנים  של  המקור  קצרים.  למרחקים  לרוץ  מנסים 
הטבלן הגמדי - קצר וחרוטי, ואילו מקורם של טבלנים גדולים - כמו 
טבלן מצויץ, טבלן ע”ש קלארק והטבלן המערבי מצפון אמריקה -  ארוך 
יחסית ומחודד יותר בקצהו. אלו האחרונים, מתרבים ביניהם לעיתים 
נדירות וצאצאיהם פוריים. הבוגרים בצבעי שחור-לבן וגוונים של אפור 
וחום, ואילו לפני עונת הדגירה צבעיהם מתחדדים וגם נעשים צבעוניים 

יותר במינים רבים. הצעירים מפוספסים מאוד בחודשים הראשונים. 

התנהגות בשחייה וצלילה
הטבלנים מתמרנים היטב עם יכולת הציפה שלהם והיכולת להשקיע את 
גופם מתחת לפני המים, כשצווארם וראשם מבצבצים מעל פני המים, 
וזאת בעזרת ריקון חלקי של שקי האוויר שבגופם ועצמותיהם המלאות. 

הטבלנים יוצרים בשחייה במים דחף מצוין קדימה. רגליהם הארוכות 
והשטוחות ומפרקיהם הגמישים בקרסוליהם ובאצבעותיהם מאפשרים 
ע”ש  והטבלן  המערבי  הטבלן  כמו  מסוימים  מינים  טוב.  היגוי  להם 
קלארק מצפון אמריקה תועדו זוקפים בחדות את כנפיהם במים, תוך 
שהם מותחים לאחור את אחת מרגליהם, בזווית כמעט בלתי אפשרית. 
בכלל  ואולי  שרירים,  ולשחרר  לאוורר  כדי  זאת  עושים  שהם  ייתכן 

מסיבה אחרת.

תעופה ונדידה
תעופתם של מרבית מיני הטבלנים חזקה ומהירה מהרגע שבו התרוממו 
באוויר. מרבית המינים נודדים. לכל המינים יש כנפיים קטנות וצרות 
נאלצים  והם  להמריא  להם  קשה  כן  על  גדול,  עליהן  והעומס  יחסית 
המינים  ובכללם  רבים  במינים  המים.  פני  על  ההמראה  לפני  לרוץ 

 QR-סירקו את ה
באמצעות הסלולרי 

לצפייה בסרטון החיזור:
Dancing Grebes
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הניכרים  לבנים  כנף  כתמי  מצויים  הגמדי(  הטבלן  )לרבות  בישראל 
בתעופה. הטבלנים אינם ששים לעופף וגם במצב של סכנה קרבה הם 
מעדיפים לטבול מתחת לפני המים ולהיעלם לשניות מספר, תוך שהם 
מתרחקים מן הסכנה וצצים שוב במקום לא צפוי. במקרים מסוימים הם 
לפני המים, או שהם מבצעים  ושוקעים מתחת  רגליהם  מפשקים את 
קפיצת ראש עדינה ומהירה למים. ישנם מיני טבלנים משוללי תעופה 
שכנפיהם קטנות עוד יותר בהשוואה למסת גוף גדולה יותר מהממוצע, 
שרירי תעופה קטנים יותר ועצמות ארוכות יותר. מרביתם של משוללי 
וגואטמלה  בוליביה  כפרו,  אמריקה,  דרום  בארצות  חיים  התעופה 
בסכנת  ונמצאים  חיותם  למקומות  אנדמיים  רובם  מרוחקים.  ובאיים 
הכחדה. מרבית מיני הטבלנים הם בחזקת נודדים, אם לטווחים קצרים 
בזמנים מסוימים ואם לטווחים ארוכים יותר, כמו במקרה של הטבלן 

אפור-הלחיים  והטבלן  לבן-הלחיים  הטבלן  הבינוני,  הטבלן  המצויץ, 
)מינים אירופיים, אשר חלקם מזדמן באופן נדיר ביותר(. נדידה לדידו 
של הטבלן הגמדי מתרחשת רק אם הוא שייך לאוכלוסיות הצפוניות 
מאוד, שם האגמים והנחלים קופאים. היא מתרחשת בלילה בקבוצות 

קטנות, אך אין מספיק מידע בעניין זה.

מיון ושמות
מאובנים מצביעים על כך שהטבלנים הופיעו כבר לפני 70-60 מיליון 
שנה, בשלהי עידן הדינוזאורים. כיום הוגדרו 22 מינים הנכללים בשישה 
 ,)Podiceps major( הגדול  הטבלן  הוא  ביניהם  הגדול  שונים.  סוגים 
הטבלן  הוא  בטבלנים  הקטן  ק”ג.  כ-1.7  ומשקלו  ס”מ   70 שאורכו 
)Tachybaptus dominicus(, שאורכו  כ-25 ס”מ ומשקלו  הדומינקני 
ממנו  הגדול  הגמדי  הטבלן  הוא  ביותר  הקטן  בישראל  גרם.   180-110
בשל   )Gavia sp.( לצוללנים  אנטומית  דומים  הטבלנים  במעט.  אך 
קונברגנציה )תהליך התכנסות בדמיון בצורני(. לאחרונה נתגלתה קרבת 

משפחה דווקא עם הפלמינגואים. 

4

טבלנים ע”ש קלארק )Aechmophorus  clarkii( בחיזור מרהיב. בתחילה   1
בני הזוג שוחים בצורה מסונכרנת זה לצד זה כשכנפיהם זקורות לאחור, 

צווארם הארוך מקושת, ומקורם הצהוב נוטה כלפי מעלה. הם שוחים כל 

כך מהר, עד שגופם נדחף במהירות מהמים כאילו הם רצים על פניהם. 

Peter Thiemann   :אחר כך הם משקיעים בו-זמנית את גופם במים. צילם

טבלן בינוני )Podiceps nigricollis( בלבוש חורף. הוא חולף וחורף מצוי   2
אצלנו )בעבר אף אחדים קיננו כאן(. מין זה מאופיין בצוואר ארוך יחסית 

לצווארו של הטבלן הגמדי ואינו מאופיין בזנב פלומתי כמוהו.

 Alan Schmierer :צילם  

כנפיו הקטנות של הטבלן הגמדי מאלצות אותו לרוץ על פני המים לפני   3
ההמראה, לכן בשעת סכנה הוא מעדיף לברוח בשחייה מהירה או לצלול.

 Ryan O’Donnell, Wikipedia :צילם  

זוג טבלנים לבני-לחיים )Podiceps auritus( בעת חיזור. בני הזוג צמודים   4
ניסיונות  כמה  ולאחר  ראשם,  שעל  הציציות  את  מבליטים  זו  מול  זה 

להעלות בצורה מסונכרנת עשבים מן המים הם עוברים לשלב הבא של 

Denali National Park  :טלטול הראש לצדדים בליווי קולי. באדיבות

טבלן גמדי )Tachybaptus ruficollis( בוגר בלבוש דגירה. לטבלן הגמדי   5
פלומה בחלקו האחורי של גופו, וסדרת קריאותיו בעונה זו כצהלת הסוס. 

הוא מקנן נפוץ בארצנו. צילם: חיים מויאל

5
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בטבלן הגמדי הוגדרו שישה תת-מינים. ראוי לציין כי ישנם מינים די 
דומים לטבלן הגמדי שהופרדו כמינים שונים, כמו הטבלן התלת-גוני, 
הטבלן הדומיניקני והטבלן האוסטרלי.  בטבלן המצויץ הוגדרו שלושה 

תת-מינים.

ג’ונין  הוא טבלן  קריטי  מוגדר  שמצבו  כיום  בעולם  בטבלנים  מהנדיר 
)Podiceps taczanowskii( האנדמי לאגם גדול בשם זה המצוי בפרו.

רגליים,    -  )L(  pes שת,   -  )L(  Podex הסוג  של  המדעי  השם  פירוש 
L( forma( - קבוצה - “קבוצת רגלי-השת”. הכוונה לרגליהם הממוקמות 
  ,Tachybaptus - בקצה האחורי של גופם. לטבלן הגמדי שם סוג נפרד

ופירושו “הטובל המהיר”. 

מזון
מרבית המינים ניזונים מדגיגים, סרטנים, חרקי מים, רכיכות ודוחיים. 
אליהם  דגים,  בבירור  מעדיפים  מצויץ  טבלן  כמו  גדולים  טבלנים 
דגים  ללכוד  כדי  לצלול  נוהג  מצויץ  במיומנות רבה. טבלן  צוללים  הם 
וסרטנים. טבלן בינוני מעדיף בבירור שרימפס מהסוג ארטמיה, בדומה 
פנים  את  לרפד  נועד  הנוצות  אכילת  שמנהג  הטוענים  יש  לפלמינגו. 

הקיבה כמסננת למזון שממנו הם ניזונים.

מקומות חיות
הטבלנים מותאמים באופן מובהק לבית גידול מימי. רבים מהם חיים 
בגופי מים מתוקים, כמו אגמים, נהרות ואף מאגרי מים ובריכות דגים. 
על  בבירור  מועדפים  וקנים  גדות  בצומח  סבוכים  מים  וגופי  ביצות 
מרבית הטבלנים לשם קינון והסוואה. יש הפעילים לא רק בקינון גם 
בביצות ובמאגרי מי קולחין, כדוגמת הטבלן הגמדי. מינים גדולים חיים 
ובבריכות  בים  גם  בחורף,  או  הנדידה  במהלך  ובמיוחד  מהזמן,  בחלק 
מלח. דלתת הדנובה, למשל, שהיא עטורת צמחייה וגופי מים רדודים, 

1

2

זוג טבלנים מצויצים )אוסטרליים( בשחיית בוקר עם אפרוחיהם על גבם.   1
בימיהם הראשונים האפרוחים מוגנים במעין כיס המצוי בכנפי הוריהם. 

Bernard Spragg :צילם

אחד  את  בדג  מאכיל  בוגר   )Podiceps grisegena( אפור-לחיים  טבלן   2
מין  מהקן.  מהפריחה  וחצי  חודש  עוד  מתבצעת  ההאכלה  מאפרוחיו. 

צפוני זה מבלה בנדידה ארוכת טווח העשויה להימשך כחודשיים.

Nigel Winnu   :צילם  

טבלן עקוד-מקור )Podilymbus podiceps( בוגר עם דג במקורו, מדגים   3
חיוני  בטרף  וטיפול  ציד  לימוד  הדיג.  מלאכת  את  אפרוחיו  לשלושת 

Jim Hudgins :להכשרת הצאצאים לעצמאות מוחלטת. צילם

משפחה של טבלן אפור-לחיים על קן הבנוי על צמיג. עד גיל שבועיים   4
Edmond Stone :מטופלים האפרוחים על גבם של ההורים. צילם

טבלן לבן-ציצית )Rollandia rolland(. מין זה נפוץ בגופי מים ביצתיים   5
Vince Smith :ברחבי דרום אמריקה, המעוטרים בקנים וסוף. צילם
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היא מקום מועדף לצפות בו בכל המינים האירופיים בעונת הרבייה, וכך 
גם אגם אלמנור שבאזור קליפורניה, שם תועדו מקננים למעלה מ-700 

זוגות של טבלנים מערביים וטבלנים ע”ש קלארק.

חיזור
הטבלנים הם מונוגמיים, אך לרוב לעונת קינון אחת. במקרים שמספר 
הזכרים במינים מסוימים קטן מן הנקבות אזי הסלקציה המינית תהיה 
בעוצמה גדולה יותר והנקבות יהיו אלה שיבחרו מי יהיה בן זוגן לעונה 
מאוד  דומים  שהזוויגים  כיוון  יותר  קשה  היא  התחרות  המדוברת. 
הופעתם מרשימה במרבית  העונות, כשבעת הכלולות  בכל  בהופעתם 
המינים וההשתנות שלהם מרשימה אף היא. כך למשל, הטבלן המצויץ 
מפתח  קלארק  ע”ש  והטבלן  זהובה-שחורה,  ובלורית  צווארון  עוטה 
וראשו מתקער בטרם  נצבעות בצבע אש  עיניו  בלורית שחורה,  מעין 
ירוץ בריקוד על המים במהירות מפתיעה, במקביל ובסנכרון עם הנקבה. 

אין ספק שזה אחד המחזות המרהיבים בעולם החי.  

בגרות מינית חלה מגיל שנתיים במינים הגדולים ושנה במינים הקטנים. 
ריטואל החיזור של מיני הטבלנים הוא לא פחות ממרהיב ושובה עין. 
הופכת  ולבן  שחור  של  בגוונים  החדגונית  פלומתם  החיזור  בעונת 
לצבעונית במרבית המינים, ועיניהם של מינים רבים הופכות לאדומות. 
התצוגה במצגי הראווה היא סימטריה בין שני הזוויגים, אם זה מול זה 
או בתצוגה מקבילה. במינים מסוימים, כמו במקרה של הטבלן המצויץ, 
בשיא החיזור מתלווה גם פריסת כנפיים על המים ופריסת הצווארון 
בליווי קולי. ישנם מינים הניצבים חזה מול חזה ומפנים את פרצופיהם 

בשובבות שמאלה וימינה במהירות. 

אצל הטבלן הגמדי מופיע בעת הכלולות כתם צהבהב בצמוד למקור, 
והגוונים מתחדדים ומבריקים. החיזור מלווה בריצה של הזכר על פני 
והגשת  מונוטונית,  תוך השמעת שירה מסולסלת  הנקבה  המים סביב 

3

4
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מנחות לאהובתו. חיזור משותף המלווה בריטואלים מורכבים יותר של 
בני הזוג קיים במינים הגדולים, כדוגמת הטבלן המצויץ, הטבלן המערבי 

ובמיוחד אצל הטבלן ע”ש קלארק. 

ההזדווגות של הטבלנים לאחר החיזור היא רק במשטח הקן, ובמהלכה 
הזכר רוכן מעל נקבה ומזדקף בניצב אליה כשזנבו צמוד לשלה.  

קינון
בעונת הקינון הטריטוריאליות מתעצמת ומתחילים מרדפים ומאבקים 
מלווים בקולניות רבה. לרוב הטבלנים מקיימים מחזור קינון אחד, אך 
שני  תועדו   ,)Podiceps major( הגדול  הטבלן  כמו  מסוימים,  במינים 
מינים  )למעט  סוליטריים  אינם  המינים  מרבית  בשנה.  קינון  מחזורי 
בינוניות,  עד  קטנות  בחבורות  מקננים  אלא  אפור-לחיים(  טבלן  כמו 
במיוחד המינים הגדולים, אם כי האסטרטגיה בוודאי תלויה בזמינות 
המזון, הרכב האוכלוסייה וגודלה, וכן בהתאמה של בית הגידול לקינון 
והטבלן  קטנות,  במושבות  כלל  בדרך  מקנן  הגמדי  הטבלן  מוסווה. 
הבינוני במושבות קינון גדולות יותר, עד ליצירת גוש קינים המוגן טוב 
יותר מפני הצפות. הקן נבנה במשך שבועיים עד חודש, לרוב על ידי שני 
בני הזוג או במינים מסוימים על ידי הנקבה בלבד. הקן דמוי הרפסודה, 
העשוי זרדים ועלי קנה וצמחים צפים סמוךבגדה, ממוקם בסבך צמחי 
שבע  עד  ארבע  מוטלות  המינים  ברוב  וסוף.  קנים  לרבות  וגדה,  מים 

ביצים לבנות צהבהבות או חומות – בהתאם למין, המכוסות צמחים. 
מחקרים לימדו שישי קשר בין זמינות המזון לבין מספר הביצים.

כשההורים עוזבים את הקן לפרקי זמן מסוימים, הסכנה המשמעותית 
ביותר היא הצפה של הקינים )אז ההורים נוטשים את הקינים( וטביעה 
חדש  קן  ונבנה  נרקב  הקן  הזמן  בהמשך  האפרוחים.  או  הביצים  של 
בעונת הדגירה הבאה. הדגירה מתחילה כבר מהטלת הביצה הראשונה, 
ודאות.  והאי  לסכנות  בהתאמה  מאוד  ומהירה  אסינכרונית  והבקיעה 
הזכר והנקבה מטפלים יחדיו באפרוחים ובמידת הצורך נוהגים לשאת 

1

טבלן גמדי מאכיל צעירים בני יומם. כבר לאחר בקיעתם הם שוחים עם   1
צמחי.  וחומר  רכיכות  שונים,  רגליים  בפרוקי  בעיקר  ומואכלים  הוריהם 

 Frank Vassen :צילם

נדיר במיוחד מנחש  )Podiceps auritus( הניזון באורח  טבלן לבן-לחיים   2
מזונו  החד.  מקורו  באמצעות  להממו  מנסה  שהוא  לאחר  צעיר  מים 

העיקרי מורכב מפרוקי רגליים, דגים, סרטנים וגם נוצות המשמשות )וגם 

במינים רבים בסוג( מעין מסננת בקיבתו. מין זה מופיע לעיתים נדירות 

Becky Matsubara  :מאוד בארצנו.  צילם

טבלן שעיר )Poliocephalus poliocephalus(. מין זה נפוץ באוסטרליה,   3
Laurie Boyle :גם במים מתוקים וגם בים. צילם

20 | טבע הדברים



2

3

  טבע הדברים | 21 



1

2

22 | טבע הדברים



טבלן מצויץ מטפל באפרוח שעל גבו. הטבלן המצויץ קינן בארץ בעבר,   1
Chris Groesser :עד לייבוש הביצות באמצע המאה ה-20. צילם

הם  חיזור.  בעת   )Podiceps cristatus( אוסטרליים  מצויצים  טבלנים   2
ניצבים חזה מול חזה, פורסים את צווארוניהם וזוקרים את בלוריתם )כל 

Frank Vassen :זה בליווי קולי(. צילם

מול  חיזור מרשימה שבה הם מזדקפים חזה  בינוניים בהופעת  טבלנים   3
ראשם  כשציציות  מסונכרנת,  בצורה  מקור  מול  מקור  ומפנים  חזה 

מזדקרות אף הן. איכותו של ריטואל זה תקבע אם בני הזוג ראויים זה לזה.  

 Becky Matsubara :ד"ר חיים מויאל, מרצה לזואולוגיה במכללת לוינסקי ומורה לביולוגיה צילם
בבית-ספר רעות, י-ם

אותם על גבם בשחייה. אצל מינים מסוימים כמו טבלן אפור-לחיים 
האפרוחים עולים מייד אחרי בקיעתם על גב הוריהם.

ולהיזון עצמאית כבר מייד עם פריחתם  האפרוחים מסוגלים לשחות 
באמצעות  לעת,  מעת  הוריהם  ידי  על  מואכלים  הם  לרוב  אך  מהקן, 
האכלת מקור, עד לעצמאותם לאחר כחמישה עד עשרה ימים, בהתאם 
עונת  לאחר  יום(.  לאחר  כבר  הקן  את  עוזב  עקוד-מקור  )טבלן  למין 
הקינון הטבלנים מבצעים חילוף נוצות ומשוללים כמה שבועות כל יכולת 
תעופה )למינים מסוימים שתי עונות חילוף נוצות בתקופות המעבר(. 
יש המקננים לאורך כל עונות השנה, כדוגמת הטבלן הדומיניקני במרכז 

אמריקה ודרומה.

מעניין לציין, כי הטבלן הבינוני מקנן בחבורות גדולות ומעדיף דווקא 
לקנן בתוך מושבות של שחפים, אשר הקשר עימם חזק עד כדי כך, שאם 

מושבת השחפים ניטשת מסיבה כלשהי, נוטשים גם הטבלנים. 

שמירת טבע
הטבלנים הם אינדיקטורים טובים מאוד למצבם האמיתי של מקומות 
)זיהום דשנים כימיים( במקומות חיותם  החיות הלחים. אטרופיקציה 
הם   – אדם  ומוצרי  אשפה  ריבוי  לרבות  המים,  מפלס  שינוי  עם  יחד 

מהסכנות המשמעותיות לטבלנים.

שינויים אקלימיים הם גורמים משמעותיים בפגיעה במינים מסוימים 
לכידה  ציד,  אמריקה.  צפון  של  הגדולים  המינים  כדוגמת  בטבלנים, 
ברשתות דיג ופגיעה מזיהום נפט וכימיקלים בבית גידולם הם סכנות 
מוכחות עבורם. הפרעות תכופות של תיירים בעונת הקינון גובות מחיר 

כבד ממיני טבלנים רבים הבוחרים לנטוש את הקן.
חיותם  במקומות  פולשים  מינים  הופעת  היא  נוספת  חשובה  סכנה 
ובמיוחד מיני דגים ונחשים הבוזזים את ביציהם ואפרוחיהם. כך למשל, 
התפשטות מין פולש - “דג ראש-נחש” )Channa maculata(, גרמה 
להכחדת הטבלן המדגסקרי )Tachybaptus rufolavatus( שדמה מאוד 
 )American Mink( האמריקאי  החורפן  הצגת  שלנו.  הגמדי  לטבלן 
פגעה קשות עד מצב של הכחדה קריטית במינים מסוימים כמו “טבלן 

הברדס” )Podiceps gallardoi( מארגנטינה. 

HUALA )Podiceps major(

 QR-סירקו את ה
באמצעות הסלולרי 

לצפייה בסרטון
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