
 

 

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

Termín: 2. 7. – 4. 7. 2021  

Lokalita: NP a CHKO Šumava 

Přítomen: Ing. Jiří Vlček, Václav Strolený, Matthien Richter (Hepia Genève), Ing. Tomáš Peš, Bc. 

Tomáš Peš, Jiřina Pešová, Mgr. Richard Viduna, Michal Kratochvíl, Bc. Tomáš Jirásek, Aneta Vebrová, 

Ing. Kristýna Rothová, Ing. Jan Beneš 

Druhá kontrola a monitoring chřástala polního (Crex crex) se uskutečnila v předem naplánovaném 

termínu. Mapování a odchyty samců proběhlo v NP a CHKO Šumava. Monitoring byl prováděn 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. Důraz byl kladen rovněž na zjišťování stáří samců nejen dle oční duhovky, ale 

především podle úhlů ručních letek chřástalů. Celkem vyrazily do terénu 4 mapovací týmy na 7 

mapovacích tras. 

Travní porost byl na většině kontrolovaných blocích vzorový, vysoký, vysoká vlhkost po předchozích 

deštích i příznivé noční teploty okolo 11 st. Celsia umožnily chřástalům ideální podmínky pro pobyt 

na našem území. Chřástalové se zdržovali i na místech, kde je mnoho let nikdo nezaslechl. Tři jedinci 

byli nahlášeni kolegou Benešem ze Správy NP Šumava. V den monitoringu se ozýval a odchycen byl 

jen jeden z nich. V okolí přehrady Nýrsko byla slyšena smečka vlků obecných (pp. charakteristické 

vytí).  

Z ostatních zjištěných druhů byly zaznamenáni: cvrčilka zelená (Locustella naevia, dorůstající mláďata 

lišky obecné (Vulpes vulpes), ježek západní (Erinaceus europaeus), jezevec lesní (Meles meles), srnčí, 

jelení i dančí zvěř v hojné míře a toulavé kočky domácí. 

Celkem bylo v průběhu mapování zjištěno 24 volající samců. 

Rok Slyšeno  Kroužkováno Retrap 

2016 31 13 1x 

2017 15 8 - 



2018 37 16 2x 

2019 32 16 - 

2020 22 11 - 

2021 24   

 

Vypracoval: Jiřina Pešová 

 

Fotodokumentace: Jiřina Pešová, Aneta Vebrová 

Monitorovací tým  

 

 

 

 

 

 



Dokumentace zjišťování biometrických dat a kroužkování 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

A zpět na louku … 


