
 

 

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

Termín: 19. -21. 6. 2020  

Lokalita: Mariánské Lázně, CHKO Slavkovský les 

Přítomen: Ing. Jiří Vlček, Václav Strolený, Ing. Tomáš Peš, Lucie Pešová, Bc. Tomáš Jirásek, Mgr. 

Magdaléna Berkovská, Mgr. Richard Viduna, Michal Kratochvíl. 

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

probíhala na předem stanovených trasách dle metodiky a harmonogramu. Byla však přerušena kvůli 

trvalému dešti. Přítomnost samců byla zjišťována standardní metodou provokací hlasu volajícího 

samce. Cílem snažení byla evidence volajících samců, standardně se při ní popisuje stav vegetace, 

přítomnost dalších soumračných druhů ptáků a doplňující parametry mapování. Bohužel však volající 

chřástal byl nalezen pouze na jednom místě, a to na lokalitě č. 1. Samec byl odchycen a změřen 

(biometrická data – váha, délka křídla, zobáku, ocasu, metatarsu), dostal ornitologický kroužek č. H 

154775.  

Mapovaná oblast se nemění, opět byla ve směru Lázně Kynžvart – Kladská – Prameny – Mnichov – 

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

 

Celkem byl v průběhu mapování zjištěn 1 volající samec, který dostal ornitologický kroužek. 

Mapovaná území nebyla z větší části pokosena. Trvalý déšť nepřispěl k lepšímu výsledku. Pozorovány 

byly i další druhy, zejména jeleni evropští (Cervus elaphus),  ale i hojný, nepůvodní jelen sika (Cervus 

nippon),  křepelky polní (Coturnix coturnix), cvrčilky zelené (Locustella naevia), cvrčilka říční 

(Locustella fluviatilis), puštík obecný (Strix aluco),  ropucha obecná (Bufo bufo) a skokani. 

Počet volajících samců ve srovnání s loňským rokem výrazně poklesl, loni (2019) bylo slyšeno 12 

volajících samců, kroužkováno jich bylo 10. V roce 2018 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 z podkladů kolegů 

Fotodokumentace: Tomáš Peš 

 



Část mapovaných půdních bloků 

 

 

 



 

 


