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Úvod: 

 V roce 2015 pokračovalo mapování volajících samců chřástala polního na standartních 

bodech vymezených ve spolupráci se Správou CHKO Slavkovský les. Projekt satelitní 

telemetrie byl ukončen v roce 2014. 

 

 

Stručný popis území: 

Vybrané území leží v jihozápadní části Slavkovského lesa, který tvoří geomorfologicky 

oligocenní parovinu. Mapované území se rozkládá kolem toku Teplé v orientačních hranicích 

Teplá - Otročín – Mnichov – Rájov - Mariánské Lázně. Celková rozloha mapovaného území 

byla v letošním roce přes 70 km². Průměrná výška mapovaného území je cca 720 m n.m. 

Pedologicky patří území převážně do kyselých kambizemí s doprovodnými pseudogleji. 

(Zahradnický et. al.,2004) Mapované území je z velké části řídce obydlené z důvodu bývalého 

pohraničního pásma, současný charakter zemědělského využívání je převážně  pastva 

hovězího dobytka na kulturních setých loukách, nebo na zatravněné orné půdě. Přírodě blízké 

květnaté, či vlhké louky a mokřiny byly součástí sčítaných ploch odhadem zastoupeny cca z 

15 %. Kromě původní oblasti pokračovalo mapování na území v katastru obce Prameny a 

území bezlesí kolem obcí Teplá, Valy, Zádub a Lázně Kynžvart.  

 

Metodika: 

Monitoring ve vybraném území CHKO Slavkovský les je prováděn systematicky od 

roku 2011. Před mapováním byla opět provedena revize bodů, které se akusticky mohou 

překrývat a sledované plochy je možno objektivně monitorovat pouze z jednoho bodu. Navíc 

se snižuje chyba duplicitního sečtení volajících samců. Pro popis vegetace bylo k účelu 

mapování použito opět schematické zařazení do několika skupin: kulturní louka, vlhká louka-

mokřad, květnatá louka, ruderál. Zaznamenávány byly také ostatní zajímavější druhy zjištěné 

při monitoringu. Zaznamenána byla vždy také příp. aktuální zemědělská činnost na lokalitě  

 

Metoda sčítání volajících samců: 

Byla použita standardní mapovací metodika, sčítání bylo prováděno v nočních 

hodinách liniovou metodou. Trasy byly projížděny automobily, na každém bodě bylo sčítáno 

cca 5 min. za použití nahrávky hlasu volajícího samce z magnetofonu a MP3, použito bylo 

více variant hlasů samce. Poloha samců byla s největší možnou přesností zakreslena do 

ortofotomapy v měřítku 1:25 000, nebo lokalizována GPS. 

Při mapování byli do map zaznamenáni nejen volající samci chřástala polního ale i 

další významné druhy ptáků se soumračnou, či noční aktivitou. 

Termíny sčítání: 1.  23. 5. 2015,    2.  13. 6. 2015 
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Denní doba sčítání: začátek při soumraku cca od 22. hod. – 02 hod. Mapování může 

být negativně ovlivněno při silném dešti, nebo větru, kdy je aktivita a slyšitelnost minimální. 

Počasí bylo při obou kontrolách pro mapování příznivé. 

 

 

 

Odchyty a kroužkování volajících samců: 

Odchyty byly prováděny v nočních hodinách současně při mapování. Pouštěna byla 

nahrávka volajícího samce z magnetofonu, nebo MP3. Při pokusu o atakování nahrávky byli 

samci chytáni do podběráku. Po označení kroužky a zjištění základních biometrických údajů 

(váha, zobák, křídlo, ocas, tarsus, odhad věku dle metodiky) byli ptáci v místě odchytu 

vypuštěni.  

 

Výsledky: 
Na mapovaném území bylo v prvém sčítacím termínu 23. 5. 2015 zjištěno 5 volajících samců, 

odchyceni byli 3 samci. V prvém termínu je stabilně zjišťováno nižší počet samců, vegetace 

je v této době na některých tokaništích nízká a řídká, neumožňuje ptákům dostatečný úkryt. 

V druhém termínu 13. 6. 2015 bylo zjištěno 17 samců, z toho bylo odchyceno a kroužkováno 

8 samců (viz. příloha). Luční porosty jsou v této době vzrostlé (pro chřástali je limitující 

výška 20 cm) a dochází také ke koncentraci samců z okolí, jejichž porosty jsou již vypasené, 

nebo posekané.  

Počty odpovídají trendu ve Slavkovském lese v monitorované oblasti, celkovou 

denzitu na sledovaných vhodných biotopech ale nelze vyhodnotit jako neohroženou populaci. 

Všechny údaje o výskytu v roce 2015 jsou vloženy do NDOP. K dispozici byla zaslána vrstva 

GIS. 

 

   

  L  květnatá louka 

  R  ruderál 

KL  kulturní louka 

M  mokřad 

 

23. 5. 2015 Zjištěno Odchyceno Porost Ostatní druhy 

9 1  obilí  

22 1 1 KL, M  

36 2 2 L,M  

41 1  KL  

13. 6. 2015     

13 1 1 M  

22 1 1 M  

24 1 1 KL  

25 2 1 KL  

29 1  KL  

31 1  L  

35 1  KL  

mimo bod 36 2    

37 1 1 M Psík mývalovitý 

38 3 1 KL  

41 1  KL  

42 2 2 KL, R  
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 Celkem 22 11   

 

 
Další 

zajímavější 
druhy 

lokalita počet Termín 

Locustella 
naevia 

12,26, 5 23.5. 

Perdix 
perdix 

4 1 13.6. 

Loc. 
fluviatillis 

3,22,24,26,35 5 13. 6. 

 

Závěr: 

 

 Celkově byl zjištěný počet volajících samců chřástala polního nejnižší za poslední 3 

roky. Určitou roli hrálo suché počasí a pomalý růst trávy a poté rychlé vypasení části ploch. 

Tento rok byl klimaticky nadprůměrně teplý a suchý v pozdějším jarním období. Pro 

početnost volajících samců v druhém termínu to nebylo rozhodující, pro úspěšnost hnízdění to 

může znamenat negativní trend, neboť bylo rychleji posekáno, či paseno více luk a byly 

sklizeny i podmáčené plochy, které jsou běžně sekány až po hnízdním období. V kontextu 

celé ČR je pro stabilizaci chřástala polního i ve Slavkovském lese zásadní systematická 

ochrana minimálně tokanišť s vyšší denzitou samců. Pro další vyhodnocení a příp. ochranná 

opatření navrhuji pokračovat v systematickém monitoringu tohoto, příp. dalšího dosud 

nemapovaného biotopově vhodného území. V roce 2015 započalo nové dotační období, 

vhodné je všechny přihlášené PB ve Slavkovském lese sledovat a vyhodnotit početnost samců 

na těchto plochách a správnost výběru těchto lokalit. 
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Mapované území - body 
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Výsledky mapované území 

I termín 

II termín 

 

 


