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Úvod:  V roce 2016 bylo mapováno stejné území CHKO Slavkovský les jako 

v předcházejících letech monitoringu. 

 

 

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 

je 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 drobná 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  

Sčítací termín byl posunut o jeden týden později z důvodu dlouhodobé klimatické situace, kdy 

byla ve sčítacím termínu velmi nízká vegetace, která neumožňuje samcům obsazovat teritoria 

(tokaniště). 

 

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.  28. 5. 2016    2.  24. 6. 2016 
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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. Při pokusu o 

atakování nahrávky byli samci chytáni do podběráku. Při odchytech je vždy preferován 

bezpečný odchyt, ptáci jsou dočasně umístěni v látkových sáčcích. Po označení kroužky a 

zjištění základních biometrických údajů (hmotnost, zobák, vrchol křídla, ocas, tarsus, odhad 

věku dle metodiky) byli ptáci v místě odchytu vypuštěni.  

 

Výsledky: 
Na mapovaném území bylo v prvém sčítacím termínu 28. 5. 2016 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 24. 6. 2016 bylo zjištěno 15 samců, z toho bylo odchyceno a kroužkováno 

15 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. V celkovém počtu je také 1 retrap samce, který byl opětovně odchycen po 

jednom roce od kroužkování. Jde o první opakovaný odchyt v následujícím roce po 

kroužkování.  

Počty odpovídají trendu ve Slavkovském lese v monitorované oblasti, celkovou 

denzitu na sledovaných lokalitách lze vyhodnotit jako stabilní populaci, populace není ale 

nijak v tomto území vzhledem k rozloze biotopů početná. 

Všechny údaje o výskytu v roce 2016 byly vloženy do NDOP. K dispozici byla zaslána vrstva 

GIS. 

   

L – květnatá louka 

R - ruderál 

KL - kulturní louka 

M - mokřad 

body 28. 5. 2016 Zjištěno Odchyceno Porost 
Odhad 
celkový 

9 1  obilí hnízdících 

24 1   M  

26 2 2 L,M  

39 1 1 KL  

24. 6. 2016     

24 3 2 KL, M  

25 1 1 KL  

26 3 3 KL  

38 3 1 L, M  

39 2 2 KL  

41 1 1 KL  

42 2 1 M  

     

 Celkem 20 14  11  
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Další 

zajímavější 
druhy 

lokalita počet Termín 

Locustella 
naevia 

2,12,22,23,25,37 1,1,1,1,1,1 28.5. 

Locustella 
naevia 

24,26,39  24.6. 

Perdix 
perdix 

22,24,39,42 1,1,1,1 24.6. 

Locustella 
fluviatillis 

41 1 24. 6. 

Asio 
 otus 

42 1 juv. 24.6. 

 

Závěr: 

 

 Celkový počet samců, kteří tvořili případné páry se samicí bylo odhadem 11, což je 

aritmetický průměr povýšený o 5% nezachycených samců, tento počet se blíží realitě ve 

sledovaném území. Populace (množství volajících samců) nevykazuje velké kolísání, je ale 

tak málo početná, že v případě vyššího tlaku konvenčního dotačního zemědělství, především 

pastvy, se může rychle rozpadnout. Prioritou je ochrana luk s více volajícími samci do 

poloviny srpna, a dál ponecháváním užších vhodných ekotonů až do prvého týdne září. Zatím 

extenzivní hospodaření a ztížené podmínky sklizně řady ploch umožňují minimálně prvé 

hnízdění pro část chřástalů polních ve sledované oblasti.  
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Mapované území - body 
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Výsledky mapované území 

I termín 

II termín 
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