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Tisková zpráva ze dne 21. února 2018 

Izrael – ptačí ráj 

Izrael není jen zemí mnoha konfliktů. Na jeho území se díky jedinečné 

geografické poloze vyskytuje řada vzácných zástupců rostlinné i zvířecí 

říše. Nachází se také na jedné z hlavních tahových cest ptactva, a tak není 

divu, že zde můžeme najít více než 500 druhů ptáků. 

 

I to je důvod, proč se do „Svaté země“ sjíždějí ornitologové z celého světa. Mnozí z nich totiž 

chtějí být svědky unikátního ptačího festivalu s oficiálním názvem Eilat Birds Festival, který 

se každoročně koná v druhé půli března v městečku Eilat. Pozorovat opeřence v době 

vrcholícího tahu se vydal také Michal Jakubec, preparátor Slezského zemského muzea. „Eilat 

na jihu Izraele je přímořské turistické letovisko ležící v severním cípu Rudého moře. Známé je 

především milovníkům slunce a potápěčům. Každé jaro se tu ale odehrává něco,  

co sem láká také zájemce s dalekohledy. K vidění je naprosto jedinečná ptačí migrace, během 

které se obrovské množství ptáků vrací z Afriky na sever a prolétá přímo nad městem 

koridorem Aravského údolí – Wadi Arava, které se táhne k severu podél jordánské hranice 

v délce 180 km až k Mrtvému moři. Na kopečcích přímo nad Eilatem je možné  

za příznivých podmínek sledovat tisíce táhnoucích dravců, na odsolovacích nádržích pak 

uvidíte bahňáky, kachny a racky a v městských parcích pěvce. Velmi zajímavé je například  

i pozorování tokajícího samce dropa hřívnatého u hranic s Egyptem,“ dodává Jakubec. 

 

Které vzácné ptačí druhy se vyskytují na území Izraele? Kdy je ideální doba pro jejich 

pozorování? Které oblasti jsou kromě jihoizraelského Eilatu vyhledávanými destinacemi 

ornitologů? A je vůbec bezpečné sledovat ptactvo v Izraeli? Nejen na to vám odpoví Michal 

Jakubec na své přednášce. 

 

Akce se koná ve středu 28. února 2018 v 17.30 hodin v Historické výstavní budově 

Slezského zemského muzea. Vstup zdarma. Více na www.szm.cz. 

 

 

 

Kontakt pro novináře: Mgr. Romana Cieslarová, tisková mluvčí, cieslarova@szm.cz, 733 376 234. 


