
 

 

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

Termín: 21. -23. 6. 2019  

Lokalita: Mariánské Lázně, CHKO Slavkovský les 

Přítomen: Ing. Jiří Vlček, Václav Strolený, Ing. Tomáš Peš, Jiřina Pešová, Bc. Tomáš Jirásek, Aneta 

Vebrová. 

V tomto termínu proběhla druhá kontrola, mapování a odchytů samců chřástala polního. Akce 

probíhala 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 3 

mapovací trasy. Monitorovaní chřástalové se nacházeli pouze na dvou předem stanovených a 

pravidelně monitorovaných bodech, a to na č. 39 a 43. Na všech ostatních dlouhodobě mapovaných 

bodech nebyl žádných chřástal zjištěn. Volající samci však byli slyšeni na plochách mimo dlouhodobě 

mapovaná území, a to na louce před odbočkou na  Závišín, v lokalitě kolem obce Krásno, a Nadlesí - 

Dvory. 

Vlastní mapovaná oblast byla ve směru Lázně Kynžvart – Kladská – Prameny – Mnichov – Bečov nad 

Teplou. Nově bylo monitorováno území kolem obce Krásno, Bývalá Čistá,  Nadlesí a Dvory. 

 

Celkem bylo v průběhu mapování zjištěno 12 volajících samců, okroužkováno bylo 10 samců chřástala 

polního. Mapovaná území nebyla z větší části pokosena. V tomto termínu byly na některých 

mapovaných místech zjištěny také křepelky polní (Coturnix coturnix), cvrčilky zelené (Locustella 

naevia), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), bekasina otavní (Gallinago gallinago), sluka lesní 

(Scolopax rusticola) a rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris).   

Počet volajících samců ve srovnání s loňským rokem mírně vzrostl, loni bylo slyšeno 8 volajících 

samců a kroužkováno 7 samců. V roce 2017 bylo slyšeno 9 chřástalů, kroužkováno 7, 3x retrap  a pro 

porovnání ještě rok 2016, kdy bylo odchyceno  15 chřástalích samců, kroužkováno 11.  

 

Vypracoval: Jiřina Pešová 



Fotodokumentace: Tomáš Peš, Jiřina Pešová, Aneta Vebrová; Monitorovací tým 

 

 

Rozdělování monitorovacích tras 



 

 

Zjišťování biometrických dat, Ing. Tomáš Peš a Aneta Vebrová 

  

 


