
 

 

Satelitní telemetrie chřástala polního (Crex crex) 

Termín II. monitoringu volajících samců chřástala polního  

Přítomen: Ing. Jiří Vlček, Václav Strolený, RNDr. Lubomír Peške, Ing. Tomáš Peš, Jiřina Pešová, Jakub 

Novák,  Lucie Pešová, Mgr. Richard Viduna, Bc. Dáša Plšková, RNDr. Milena Prokopová, Šárka 

Stručková, Antonín Košnář, Miroslav Žižka, Anna Štěpánková a Karel Brož. 

Lokalita: Přimda, CHKO Český les – 12. – 13. 6. 2015 

Lokalita: Mariánské Lázně, CHKO Slavkovský les – 13.-14. 6. 2015 

 

Monitoring probíhal 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. Členové týmu se také cíleně zaměřili na studium ručních letek 

a duhovky, kdy je potřeba zaznamenat tupost či ostrost úhlu vrcholu pera kvůli určování stáří jedince.  

Cílem bylo vedle mapování instalace VHF vysílačky (173.228 LSB) 1 samci v lokalitě Žebráky (dostal 

jméno Norbert), kde byl loňského roku instalován satelitní vysílač samci chřástala jménem Ivan. 

Důvodem je předpokládaný návrat samce Ivana na místo loňského odchytu (fidelita území) a 

následné pozorování interakce s dalším samcem na lokalitě. Ivan se v současné době velice pomalu 

vrací ze zimoviště v Africe, podle posledních zpráv zamířil na východ do jižního Turecka, 100km 

východně od Sangliurfy. Předpokládáme však, že svůj směr ještě změní. 

CHKO Český les – na pěti trasách bylo celkem slyšeno 21 volajících samců, odchyceno bylo celkem 10 

samců, jeden z nich dostal VHF vysílač. 

CHKO Slavkovský les – na třech trasách bylo celkem slyšeno 16, odchyceno bylo 10 volajících samců, 

z toho byl zaznamenán jeden retrap (opakovaný odchyt) z prvního termínu monitoringu v letošním 

roce. 

Celkem bylo při druhém termínu monitoringu slyšeno 37 volajících samců, odchyceno a následně 

označeno 20 volajících samců. 

Vypracoval: Jiřina Pešová 

Fotodokumentace: Jakub Novák a Jiřina Pešová 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


