
 

 

Ochrana chřástala polního (Crex crex) v Plzeňském kraji, monitoring 

Termín: 29. 6. – 1. 7. 2018  

Lokalita: NP a CHKO Šumava 

Přítomen: Ing. Jiří Vlček, Václav Strolený, Ing. Tomáš Peš, Jiřina Pešová, Ing. Petr Pelikán, Petr Jandík, 

Bc. Tomáš Jirásek, Den Mather (Skotsko). 

Druhá kontrola a monitoring chřástala polního (Crex crex) proběhla v parných dnech na konci června. 

Mapování a odchyty samců proběhlo v NP a CHKO Šumava. Monitoring byl prováděn na předem 

stanovených trasách dle metodiky a harmonogramu. Přítomnost samců byla zjišťována standardní 

metodou provokací hlasu volajícího samce. Při monitoringu byli evidováni volající samci, zároveň byl 

popisován stav vegetace, přítomnost dalších soumračných druhů ptáků a doplňující parametry 

mapování. Byl prováděn odchyt a sbírána biometrická data – váha, délka křídla, zobáku, ocasu, 

metatarsu. Důraz byl kladen rovněž na zjišťování stáří samců nejen dle oční duhovky, ale především 

podle úhlů ručních letek chřástalů. Celkem vyrazily do terénu 3 mapovací týmy na 6 mapovacích tras. 

Nejhorší zaznamenané výsledky byly na trase Strážov, Nýrsko, Svatá Kateřina, Děšenice … až po bod 

č. 23, kde nebyl slyšen žádný chřástal! Půdní bloky byly jen zčásti posekány (z 16 lokalit jen tři), což 

samozřejmě ovlivňuje přítomnost chřástalů. Z ostatních zjištěných druhů byl slyšen puštík obecný, 

cvrčilka zelená a křepelka polní. 

Mapování bylo prováděno na celkem šesti trasách  - Srážov, Keply, Zhůří, Srní,  kolem Kašperských 

hor, v okolí Palvínova, Hartmanic ...   

Celkem bylo v průběhu mapování zjištěno 37 volající samců, kroužkováno z nich bylo 16, odchyceni 

byli také 2 jedinci kroužkováni v loňském roce – tzv. reptrap. 

Ve srovnání s loňským rokem jde o výrazný nárůst početnosti, loni bylo slyšeno 15 jedinců a 

kroužkováno 8, předloni (slyšeno 31, kroužkováno 13, z toho 1 retrap). 

 

Vypracoval: Jiřina Pešová 

 

Fotodokumentace: Jiřina Pešová 



Monitorovací tým  

 

Ing. Jiří Vlček zjišťuje biometrická data, kroužkování, vpravo návštěva ze Skotka – ornitolog Den Mather 

 



Václav Strolený zapisuje výsledky měření a výskyt odchycených jedinců 

 

Ing. Tomáš Peš zjišťuje biometrická data 

 



Bc. Tomáš Jirásek při kompletaci údajů na základně 

 

 


