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הודעה לתקשורת

רשות נחל הקישון :עשרות מטיילים ציינו את יום הנדידה הבינלאומי
בפארק הקישון בחיפה
עשרות מטיילים הגיעו ביום שבת האחרון לסיור צפרות מודרך בפארק הקישון בחיפה .יום הנדידה
הבינלאומי צוין ברחבי הארץ ונחגג גם בקישון בהדרכה חווייתית לכל המשפחה ,כחלק משיתוף הפעולה בין
רשות נחל הקישון לבין רשות הטבע והגנים .המטיילים תרו באמצעות משקפות ומגדירי עופות מים אחר
מינים בסביבת הנחל וקיבלו הסבר מקיף על סוגי ציפורים ומבנה גופן .במהלך הסיור נצפו מגלנים ,פרפור
עקוד ,אנפות אפורות ,לבניות גדולות וקטנות ,חוחיות ,שלדג לבן חזה וברכיות.
נחל קישון משנה פניו בשנים האחרונות והופך לאתר טבע אטרקטיבי במיוחד ,כתוצאה מפעולות שעורכת
רשות נחל הקישון לשיקומו ולשיפור איכות מימיו ובין יתר פעולותיה פועלת הרשות לשימור מיני חי וצומח
לגדותיו.
בסקר אקולוגי בשנים  6102-6101שערכה רשות נחל הקישון ,באגן ההיקוות קישון נמצאו  24מיני ציפורים
בעלי זיקה לבתי גידול לחים ועוד  62מינים מקומיים .בין  21המינים שצוינו ישנם מינים ,אשר חורפים בנחל
וסביבתו וישנם המקייצים ,כמו גם מינים שהם דיירי קבע באגן ההיקוות.
רינת רוסו ,מנהלת מחו"ה כרמל ,רט"ג" :השנה הנושא המרכזי התמקד בקריאה לעצור את ההרג ,הלכידה
והמסחר בציפורים נודדות .רשות הטבע והגנים שומרת ומגנה על העופות בישראל ,נודדים כיציבים ,ביקשה
להעביר את המסר שהציפורים הנודדות זקוקות להגנה בכדי להשלים את מסע הנדידה .הפעילות שנבחרה
במרחב כרמל היתה סיור צפרות בפארק הקישון המתחדש ,כחלק משיתוף הפעולה הפורה עם רשות נחל
הקישון הכולל גם תכניות חינוכיות בנושאי צפרות בקרב קהלי יעד הסמוכים לנחל".
לדברי ממנכ"לית רשות נחל הקישון ,שרון נסים" :פירות השיקום ניכרים כבר היום ,בקישון מתקיימת
מערכת אקולוגית מגוונת ,הכוללת שלל עופות מים וצמחיה אופיינית לנחלי החוף .רשות הנחל ממשיכה
בפעולותיה למניעת הזיהום ,שימור מגוון המינים ולהשבת מיני חי וצומח נדירים ,לצד פיתוח פארק מורד
נחל קישון ושבילי נחל לאורכו .שיתוף הפעולה עם מערך ההדרכה של רשות הטבע והגנים מאפשר לנו
להנגיש את הטבע הקיים במרחב הנחל לציבור הרחב".
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