Fugletræk i Israel
Mindst 500 millioner fugle passerer igennem israelsk luftrum to gange om året i trækperioden. Om efteråret er de på vej sydpå
til Afrika, og om foråret vender de tilbage til Europa for at yngle. Israel ligger på en central trækrute, og både professionelle og
amatørfuglekiggere, fotografer og eksperter fra hele verden tiltrækkes af dette naturens vidunder.

Spredt langs trækruten er der adskillige vigtige observationssteder begyndende med Hulasøen i Øvre Galilæa gennem Beit
Shean dalens Kfar Rupin, Jerusalem og Arava ørkenen nord for havnebyen Eilat ved Det Røde Hav. Disse centre er udstyret med
teleskoper og arrangerer guidede ture. Det vigtigste af Israels mange fugleforskningscentre er Tel Aviv Universitets internationale
center i Latrun til studier af fugletræk, hvor man bruger radar til at spore fuglene og opdaterer fuglenes træk på centerets webside.

Fugletræk i Israel
De fastboende arter: Fugle, der ikke er trækfugle, som kan findes i Israel hele året. Der er 91 arter, f.eks. gåsegrib,
palæstinensisk solfugl, solsort og persisk nattergal.

Sommergæster: 71 fuglearter, der yngler i Israel, men trækker sydpå til Afrika om efteråret, f.eks. gøg, egyptisk grib, korttået ørn,
lærkefalk og tårnfalk.

Vintergæster: 94 arter, hvoraf de fleste yngler i Europa og nogle få i Asien. De når frem til Israel om efteråret eller først på vinteren
og bliver her til slutningen af vinteren eller begyndelse af foråret, f.eks. fiskehejre, forskellige ænder, sort glente, rødkælk og trane.
De fleste tager af sted igen i løbet af marts.

De passerende trækfugle: 121 arter, herunder storke, der passerer over Israel om efteråret fra deres ynglesteder til vinterens
opholdssteder, og igen når de vender tilbage til deres ynglesteder.

De omstrejfende: Fugle, der sjældent ses i Israel, eftersom landet ikke hører til deres udbredelsesområde, men som ses her efter
stormvejr, fordi de er kommet ud af kurs eller af andre ukendte årsager. Det kan f.eks. være albatrossen.

Fugleobservationsarrangementer i Israel
Eilat Fuglefestival 23.-30. marts 2014
Denne festival, der varer en uge, omfatter observationsture om dagen og natten til alle de bedste steder i det sydlige Israel, mange
fuglerelaterede aktiviteter, præsentationer, foredrag osv. Festivalen har base på Isrotel Agamim Hotel i Eilat. Lederne er de bedste
guider i landet, som alle har et indgående kendskab til terrænet og hvor fuglene kan findes.
www.eilatbirdfestival.com

Champions of the Flyway 1. april 2014
Mellemøstens første internationale fugleobservationskonkurrence, hvor vi vil se holdene konkurrere om at spotte det største antal
fuglearter på 24 timer. Alle hold forventes at oprette sponsorater for at indsamle penge til bevaringsprojekter i hele Europa, Afrika
og Mellemøsten.
http://natureisrael.org/News/Champions-of-the-Flyway-Birdathon

Huladalens Fuglefestival november 2014
Hula Fuglefestival tilbyder en hel uges fugleobservationer med base på det fremragende Pastoral Kfar Blum Hotel og under
ledelse af de bedste turguider i Israel. Udover at udforske de magiske steder i Huladalen og opleve adskillige ture i "mobile skjul" i
KKL Agamon Park, har de besøgende glæde af en lang række interessante foredrag og præsentationer hver aften.
www.hulabirdfestival.org
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle turistinformationer til
offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt
om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.
Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.
Læs mere på www.goisrael.dk

