Goren Park
Naturoplevelser, vandreruter og historiske mindesmærker

Turen går til Goren Park fra
Nahariya, nord for Akko.
De 20 km. tilbagelægges i bil på
ca. 24 min.

Projektbeskrivelse
KKL-JNF har etableret 5 campingpladser i Goren Park. Der er skygge fra de
mange træer og hver af dem har plads til mellem 50 og 500 personer.
4 af campingpladserne : Pinjetræet, Jordbærtræet, Judastræet og Egetræet ligger på vestsiden af parken, og de favner udsigten fra Montfort Castle i
en halvcirkel. Den femte campingplads, Pistacietræet, ligger tæt på parkens indgang.

KKL-JNF påbegyndte udviklingen
af Goren Park i 1963. Parken
dækker et areal på omkring 2
kvadratkilometer og byder på
store naturoplevelser fra vandrestier, de smukkeste udkigsposter
til historiske mindesmærker.
KKL-JNF Israel lægger stor vægt
på at formidle naturforståelse og
naturoplevelser. Goren Park er
således siden etableringen blevet til et af de vigtigste udgangspunkter for vandreture i Israel.

Pinjetræ campingplads er et lille område, som støder op til en skov og kan
have op til 50 personer. I øjeblikket er der kun en enkelt vandhane til drikkevand.
KKL-JNF har derfor igangsat et projekt for udbedring af basale faciliteter,
såsom vandforsyning, et sted at vaske op, en bålplads og andre småfornødenheder for at tiltrække et større publikum.

Donation
KKL-JNF Danmark har sluttet sig til dette projekt og har sat som mål at indsamle NIS 28.000—hvilket svarer til ca. 53.000 kr.
Du kan støtte projektet ved at indbetale din donation til vores konto vores konto i Arbejdernes Landsbank 5301-0277421.
Fortæl også andre om projektet, ligesom vi selv løbende vil orientere om
projektets fremdrift.

Træer i Goren Park
Undervejs gennem parken kan man studere de mange træsorter, der findes. Den dominerende træsort her er den israelske almindelige eg
(Quercus calliprinos), den vigtigste komponent i denne type middelhavsskov, der vokser flere stammer og så ofte får karakter af en lav busk snarere end et træ.
Montfort Slot
På en klippe syd for Kziv-floden står
Montfort Castle, en af de mest imponerende korsfarerfæstninger,
der står tilbage i Israel. Byggeriet
på stedet blev påbegyndt i 1226 af
de tyske riddere, der ser ud til at
have bygget oven på befæstede
rester, der går tilbage til den romerske periode.
Oprindeligt havde slottet både en
indre og en ydre mur. I dag dukker
de ødelagte vægge og vagttårne i
denne korsfarerfasthed op midt i
skoven, og dens mest fremtrædende træk er tårnet ved den nordvestlige port og det befæstede mur
mod øst. Længere mod øst er der
dog en voldgrav designet til at beskytte slottet mod angreb fra bagenden af sporet.
Mamluk Sultan Baybars belejrede
slottet i 1226, men hans bestræbelser på at ødelægge det var forgæves. Fem år senere, i 1231, fornyede han sine forsøg, og denne gang
havde han mere held. Under overgivelsestraktaten, som blev underskrevet med ham, fik korsfarerne
lov til at forlade Montfor med deres ejendele. Fæstningen blev imidlertid ødelagt og aldrig genbosat.
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I årtier har skovbrugerne
fra KKL-JNF brugt mange
ressourcer på plejen af
disse træer, mht. udtynding, beskæring og omformning af dem, indtil de
kun har en eller to stammer. Andre træer i området omfatter galeeg
(Quercus infectoria), den
palæstinensiske pistacien,
tjørn og johannesbrød.
Små buske i underskoven inkluderer spiny kost (Calicotome villosa), Sarcopoterium (Sarcopoterium spinosum), havtorn fra Middelhavet (Rhamnus
lycioides), spansk gyvel (Spartium junceum) og mastikstræer (Pistacia lentiscus). Den sydlige kant af parken giver udsigt over bugten af Nahal Kzivstrømmen og de imponerende ruiner af Montfort Slot.

Find vej
Hovedruten til parken forgrener sig fra Israels Northern Road (rute nr.
899, mellem kilometermarkørerne 11 og 12). Hvis du nærmer dig fra
Shlomi, skal du fortsætte som om du kører mod Moshav Goren og efter at
have passeret Kibbutz Eilon drej til højre (syd) direkte ind i parken. Adgang kan også opnås fra den smalle naturskønne rute fra Moshav Avdon,
der kommer ind i parken nær udsigtspunktet ved Montfort Castle.

