
Fuglevandring i Israel
Minst 500 millioner fugler passerer over himmelen i Israel to ganger i året under trekketiden. Om høsten drar de sørover til
Afrika, og om våren returnerer de til Europa for å pare seg og hekke. Israel ligger sentralt til i banen for disse trekkene, og
tiltrekker både ornitologer og amatør-fuglekikkere, fotografer og eksperter fra hele verden for å iaktta dette naturens under.

Det finnes flere sentre for fuglekikking langs trekkruten, fra Hulasjøen i Øvre Galilea til Kfar Rupin i Beit Shean-dalen, Jerusalem og
Arava-ørkenen nord for havnebyen Eilat ved Rødehavet. På disse sentrene finner man teleskoper og det arrangeres guidede turer.
Det viktigste av Israels mange fugleforskningssentre er Tel Aviv-universitetets «International Center for the Study of Bird Migration»
i Latrun, hvor man bruker radar for å spore fuglene og fuglenes bevegelser blir oppdater på senterets nettside.

Fuglevandring i Israel

Standfugler: Dette er fugler som ikke trekker sørover, men som oppholder seg i Israel hele året. Det gjelder 91 arter, f.eks.
gåsegribb, palestinasolfugl, svarttrost og oransjebrillebylbyl.

Trekkfugler som oppholder seg her om sommeren: Det er 72 fuglearter som hekker i Israel, men som trekker sørover til Afrika
om høsten, f.eks. gjøk, åtselgribb, slangeørn, falk og rødfalk.

Trekkfugler som oppholder seg her om vinteren: Det er 94 arter, de fleste av dem hekker i Europa og noen få i Asia. De
kommer til Israel om høsten eller tidlig på vinteren og oppholder seg her til senvinters eller starten på våren, f.eks. gråhegre, ulike
andearter, svartglente, rødstrupe og trane. De fleste av dem trekker ut av lander i løpet av mars.

Fugler som mellomlander her i trekkperioden: 121 arter, inkludert storker som passerer over Israel om høsten fra sine
hekkeområder til vinterkvarterene, og om våren når de vender tilbake til sine hekkeplasser.



hekkeområder til vinterkvarterene, og om våren når de vender tilbake til sine hekkeplasser.

Streiffugler: Fugler som svært sjelden ses i Israel siden landet ikke ligger i deres trekkområde, men de kan ses her etter stormer
fordi de har feilet i sin navigasjon eller av andre ukjente årsaker. Dette gjelder for eksempel albatrosser.

Arrangementer for fuglekikkere i Israel

Fuglefestivalen i Eilat (Eilat Birds Festival) 23.–30. mars 2014

Festivalen er et ukelangt arrangement som inkluderer fuglekikking både dag og natt på alle de beste stedene for fuglekikking i det
sørlige Israel, mange fuglerelaterte aktiviteter, presentasjoner, foredrag og mye mer. Festivalen har sin base på Isrotel Agamim
Hotel i Eilat. Lederne er de beste guidene i landet, hver og én med inngående kunnskap om terrenget og hvor man finner fuglene.

www.eilatbirdfestival.com 

«Champions of the Flyway»-konkurranse 1. april 2014

Dette er den første internasjonale konkurransen relatert til fuglekikking som arrangeres i Midtøsten. Her vil hvert team konkurrere
om å finne flest antall fuglearter i løpet av 24 timer. Det forventes at alle teamene skaffer sponsing for å samle inn penger til
bevaringsprosjekter over hele Europa, Afrika og Midtøsten.

http://natureisrael.org/News/Champions-of-the-Flyway-Birdathon 

 
Fuglefestivalen i Hula-dalen i november 2014

Fuglefestivalen i Hula kan skilte med en hel uke med fuglekikking. Arrangementet har sin base på det praktfulle hotellet Pastoral
Kfar Blum og ledes av de beste turlederne i Israel. Ved siden av å utforske de magiske områdene i Hula-dalen og oppleve flere
«mobile skjulesteder» i KKL Agamon Park, kan besøkende hver kveld glede seg over en rekke fremragende foredrag og
presentasjoner. 

www.hulabirdfestival.org  
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt å formidle turistinformasjon til
allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i
verden som arbeider med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.no   


