
CÍL 3 - Spolufinancováno Evropskou unií 

a evropským fondem pro regionální rozvoj. 

Investice do Vaší budoucnosti

Detaily o chřástalech polních sledovaných v projektu (Pozn.: Vzhledem k periodě vysílání 2 dny + 10 hod. a výpadkům napájení vlivem nedostatku slunce u některých ptáků data a počty dní mohou být nepřesné o ± 1 den.)

ADAM BOHUMIL CHRIS FRITZ DAVID EDA GOLI HEINRICH IVAN JAKUB KAREL
č. vysílače (PTT ID) 115943 115942 115941 128725 128723 128726 128724 115941 128727 128729 128728
ornitol. kroužek H 140293 H 136889 FL 17577 H 140985 H 144562 H 140984 H 144580 FL 17586 H 143662 H 148323 H 148325
lokalita odchytu Vranov N. Kramolín Cham Nösswartling Sítiny Zhůří Srní Cham Žebráky Srní Srní
„kraj“/oblast Domažlice Mar. Lázně Cham, D Cham, D Mar. Lázně Kašperské Hory Sušice Cham, D Přimda Sušice Sušice
odchyt a označení 17. 6. 2012 2. 7. 2012 24. 5. 2013 24. 6. 2013 24. 6. 2013 23. 6. 2013 23. 6. 2013 25. 5. 2014 20. 6. 2014 5. 7. 2014 5. 7. 2014
typ porostu mezofytní kulturní 

louka
mokřadní lada a 

louky
kulturní louka kulturní louka mezofytní kulturní 

louka
komplex přirozených 

luk
kulturní louka 

a ruderální lado
kulturní louka mezofytní kulturní 

louka
kulturní louka a 
ruderální lado

kulturní louka a 
ruderální lado

management porostu nesekáno vše posekáno sekáno zbytek louky vše posekáno paseno sekáno pozdě vše posekáno sekáno pozdě sekáno pozdě sekáno pozdě

doba sekání nesekáno 
po 15. 8.

před odchytem
po  2. 7.

před odchytem
po 1. 6.

ano před odchytem
po 24. 6. zbytek

paseno od 8. 2013
ano

seč 26. 7. po 1. 6. po 20. 8. seč 10. 8. seč. 10. 8.

chování doma stálý - - stálý dezerce stálý stálý dezerce stálý stálý stálý
poznámka louka ponechána 

bez zásahu
sklizeň sena, 

ohradníky
mortalita závada přenosu dat záhy odlet k Baltu 

a návrat na Broumovsko
dlouho zůstal, ač srpen 

velmi chladný
přesun do nesečeného 

údolí
22. 6. 2014 odlet 
na další zastávky

zůstal nesečený 
mokřad a okraj

zůstal nesečený okraj zůstal nesečený 
okraj,závada PTT

odlet (migrace) 4. 9. 2012 - nalezen konec 8. 2013 1. 7. 2013 1. 9. 2013 2. 9. 2013 7. 9. 2014 5. 9. 2014 4. 9. 2014 20. 8. 2014
migrace přímá - - lokalizován v terénu 

do 20.8.
- zastávky přímá zastávky přímá přímá zastávky

konec signálu PTT 18. 9. 2012 21. 7. 2012 5. 6. 2013 20. 8. 2013 17. 7. 2013 7. 4. 2014 9. 11. 2013 23. 9. 2014 18. 2. 2015 4. 12. 2014 28. 10. 2014
počet dnů sledování 89 20 13 56 23 288 139 121 +244 152 115
místo poslední lokace Eritrea stejné stejné stejné Broumovsko, ČR Keňa Jižní Súdán Maďarsko Zambie Zambie Súdán
přímá vzdálenost (km) 4215 - - - 255 (Balt 500) 6260 4830 580 7200 6830 4620
zimoviště - - - - - Keňa - - Zambie Zambie -

Projekt satelitní telemetrie  
chřástala polního (Crex crex)
Lubomír Peške, Jiří Vlček, Markus Schmidberger, Tomáš Peš, Jiřina Pešová

Cíle projektu
 Cílem česko-německého výzkumu byly dosud málo známé aspekty biologie druhu, zejména jeho věrnost tokaništím, sezónní 

interakce a disperze, preference biotopů a migrační strategie.

 Využití unikátní satelitní technologie s fotovoltaickým napájením u skrytě žijícího druhu s noční aktivitou při toku. 

 Systematické sledování chování ptáků na hnízdištích za aktivního využití satelitního signálu monitorovaného v terénu kombinovanou 
telemetrickou metodou.

 Sledování populační četnosti na standardních plochách rozsáhlého území Slavkovského lesa, Českého lesa, Šumavy a okresu Cham.

 Ověření efektivnosti podmínek dotačního titulu pro zemědělce v ČR a Německu.

 Spolupráce se zemědělci a návrhy nových půdních bloků na ochranu druhu v dalším dotačním období EU.

 Popularizace druhu a jeho ochrany u široké veřejnosti v ČR a Bavorsku.
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Úvod
Chřástal polní (Crex crex) je středně velkým zástup-
cem čeledi chřástalovití (Rallidae) o hmotnosti okolo 
165 g. Připomíná menší, štíhlou koroptev. Je typic-
kým druhem podmáčených lučních porostů v země-
dělské  krajině, kde hnízdí dvakrát ročně. 

Mimo období toku, kdy na sebe samci upozorňují 
hlasitým voláním, žije zcela nenápadně a skrytě. 
Typický jednotvárný hlas samců umožňuje i jeho 
odchyty díky silné teritorialitě. 

Chřástal polní je přísně tažný druh,  jehož zimoviště 
leží v rovníkové a jižní Africe.

Metoda satelitní telemetrie
Speciálně vyvinutá kombinovaná metoda 
telemetrie využívá signál pro družice 
i k přesnému zaměření  a sledování v terénu 
Argos-Google Earth:

Ultraminiaturní vysílač (4,7g) firmy Microwave Tele-
metry je aktivní jen 10 hodin s pauzami 48 hodin. 
Jeho krátký signál (0,26 sec) je opakován po minutě. 
Signál zachycený družicemi slouží k výpočtu pozice 
(zvolená varianta: Kalmanův filtr) v placené globální 
službě systému ARGOS. Lokalizace s omezenou přes-
ností (chyby rámcově 1-4 km) jsou dostupné po při-
pojení na server téměř okamžitě. V kombinaci s Goo-
gle Earth a lokalizovanými fotografiemi (Panoramio) 
lze získat přibližnou představu o využitých bioto-
pech na tahové cestě i  v zimovišti.

Rotační anténa: 

K získání skutečné polohy byla vyvinuta speciální 
anténa, která  spolu s dalšími obvody a počítačem 
slouží k přesnému vyhodnocení azimutu odkud sig-
nál přichází,. Pomocí triangulace je pak vyhodno-
cena poloha s vysokou přesností.

Automatický záznam aktivity:

Jednoduché záznamové zařízení skryté asi 1  km 
od okrsku označeného ptáka  dovoluje vyhodnotit 
jeho aktivitu po celou dobu vysílání. V souhrnu je 
tak ovzorkováno chování a prokázána přítomnost 
v okrsku. 

Autor: Lubomír Peške, SW – Simon Řeřucha

Výsledky satelitní telemetrie 
(viz též tabulku)

 V projektu bylo označeno satelitními vysílačkami 
celkem 8 samců v ČR a další 3 samci v Bavorsku.

 Označení ptáci zůstávali na stejném místě, 
pokud zůstával dostatek neposekaných luk až 
do počátku migrace.

 Ptáci začínali migraci koncem srpna až začátkem 
září od 20. 8. do 5. 9.

 Převážně přímočarý tah probíhal především 
v noci a směřoval přes Středozemní nebo Rudé 
moře.

 Ptáci ukázali dvě tahové strategie: souvislý tah 
nebo tah s více delšími zastávkami.

 Během migrace byla zjištěna vysoká rychlost 
letu – za 48 hodin ulétli někteří ptáci vzdálenost 
okolo 1600 km. 

 Nové velké zemědělské projekty na zavlažova-
ných plochách na jihu Súdánu jsou významnými 
zastávkami a táhnoucí ptáci tím směrem korigují 
poslední přelety.

Podkladové mapy: Google Earth • Autoři fotografií, schémat a map: Lubomír Peške, Jiří Vlček, Richard Viduna, Tomáš Peš, Alena Skálová, Karel Brož a Panoramio • Grafické zpracování: Jan Kubeš

 Schéma rotační antény

 Schéma zapojení přijímače a záznamníku

 Zaměřovací soustava v terénu

Systém Argos vyhodnocuje souřadnice vysílače
na principu Dopplerova jevu

 Záznam noční a ranní aktivity

Příklady vzhledu zimovišť ze zdrojů Panoramio

Prostředí navštívená na tahových zastávkách

Eda – zimoviště
v Tsawo West

Ivan - zimoviště 
v Lusandwa 
Forest Reservation

Heinrich - tahová zastávka v Maďarsku

Eda – tahová zastávka u města Novi Sad (Srbsko)


