
 
Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu 
 
Začíná jaro a jedním z příznaků jara je zpěv ptáků. Ptáků zpívá tolik, že je pro laika těžké se v 
hlasech vyznat. Pro potěchu z ptačí kakofonie i pro poučení pořádá Česká společnost 
ornitologická již řadu let na desítkách míst po celé republice akci zvanou Vítání ptačího 
zpěvu. Již tradičně se k této akci připojují také Severočeské muzeum se Správou CHKO 
Lužické hory. Letos se sejdeme v Křižanech 5. – 6. května. Akce je dvoudenní s přespáním ve 
vlastních stanech, kdo nemůže přespat nebo si na to netroufá, může dorazit v sobotu brzy 
ráno. Celé „Vítání“ proběhne na louce u vodárny (50°44'23.212"N, 14°56'20.514"E) 
s laskavým svolením majitelky pozemku paní Fajstavrové.  
 

 
 
Začínáme v pátek 5. 5. v 17 hodin, nepřespávající mohou dorazit ráno 6. 5. v 5 hodin. Na 
programu je vycházka za ptáky s posloucháním zpěvu a určováním jednotlivých druhů, dále 
ukázky kroužkování ptáků, povídání o ptačím životě u ohně, poslouchání nočních hlasů při 
usínání i ranní probouzení s prvními ptačími zpěváky. Vše bude proloženo hrami pro děti i 
dospělé. 
 Doporučujeme pevnější a vlhkuodolnější obuv – ráno bývá rosa. Vhodné je také teplejší 
oblečení, podle aktuálního počasí případně deštník nebo pláštěnka. Vlastní dalekohledy jsou 
vítány. Přespávání je ve vlastních stanech, vhodné jsou karimatky na sezení. Nezapomeňte 
jídlo i něco k ohni, přibalte hrnek na čaj nebo kávu (obojí bude k dispozici). Vhodné jsou také 
čelovky nebo baterky. Parkování je možné v omezené míře na točně autobusů u zastávky 
Křižany Horní ves, několik míst je u vodárny blízko tábořiště.  
  



Doprava: vlakem - stanice Křižany, odtud dolů do Křižan, v obci doleva, na křížení se žlutou 
turistickou značkou opět doleva a za vodárnou doleva na louku, nebo autobusem (popř. 
vlastním autem) do stanice Křižany - Horní ves, odtud kousek po silnici směr Ještěd a vlevo 
před prvním domem po žluté turistické značce až k vodárně, za ní odbočíte doleva na louku.. 
  
Vycházku s přednáškou vedou: Martin Pudil (tel. 734 755 791, martin.pudil@muzeumlb.cz) a 
Jitka Feřtová. Informace získáte také od Jitky Chanenkové ze Správy CHKO Lužické hory 
(tel. 723 249 624,  e-mail jitka.chanenkova@nature.cz).  
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