
 

 

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

Termín: 25. -26. 6. 2021  

Lokalita: Mariánské Lázně, CHKO Slavkovský les 

Přítomen: Ing. Jiří Vlček, Václav Strolený, Ing. Tomáš Peš, Bc. Tomáš Jirásek, Jiřina Pešová 

 

V tomto termínu proběhla druhá kontrola, mapování a odchytů samců chřástala polního. Akce 

probíhala na předem stanovených trasách dle metodiky a harmonogramu. Přítomnost samců byla 

zjišťována standardní metodou provokací hlasu volajícího samce. Cílem snažení byla evidence 

volajících samců, standardně se při ní popisuje stav vegetace, přítomnost dalších soumračných druhů 

ptáků a doplňující parametry mapování, které jsou podklady pro stanovené hospodaření na půdních 

blocích v dané lokalitě. Po vydatných deštích v minulých dnech byla vegetace vysoká, seč byla 

provedena jen na některých stanovištích. Průměrná teplota se pohybovala v nočních hodinách kolem 

13  st. Celsia. Tyto příznivé parametry se také promítly do zjištění pobytu chřástalů polních na 

sledovaných lokalitách. Do nočního monitoringu se tentokrát zapojily pouze tři monitorovací týmy.  

Mapovaná oblast se nemění, opět byla ve směru Lázně Kynžvart – Kladská – Prameny – Mnichov – 

Bečov nad Teplou. Druhým rokem bylo monitorováno také území kolem obce Krásno, Bývalá Čistá,  

Nadlesí a Dvory. 

 

Na dlouhodobě sledovaných blocích se chřástalové zdržovali jen výjimečně, zato byla zjištěna ohniska 

mimo sledovaná území. Šest jedinců bylo zjištěno a úspěšně chyceno, změřeno a kroužkováno pod 

Lázněmi Kynžvart, pět samců na loukách v okolí Krásna, na nesledovaných blocích u Mnichova 

směrem na Pluhův Bor. Tři samci se ozývali také na loukách rozprostírajících se kolem  Chalupeckého 

potoka u obcí Čistá a Podstrání, chřástal byl monitorován i nad Rankovicemi. Celkem bylo tedy 

monitorováno 17 volajících samců, dvanáct samců bylo úspěšně odchyceno, byla jim zjištěna 

biometrická data (délka běháku, zobáku, křídla, ocasu). Stáří je zjišťováno podle ostrosti úhlu 

křídelních letek, podle skvrn na křídlech či podle zbarvení duhovky očí. Okroužkovaní samci 

ornitologickými kroužky byli navráceni zpět přírodě.  

 

Zjištěny byly i další druhy aktivující v noci, zejména jeleni evropští (Cervus elaphus),  ale i hojný, 

nepůvodní jelen sika (Cervus nippon),  křepelky polní (Coturnix coturnix), cvrčilky zelené (Locustella 



naevia), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), liška obecná (Vulpes vulpes) a skokani. Hojné jsou 

bohužel také potulující se kočky domácí. Na jedné ze tří tras bylo zjištěno pět jedinců. 

 

Rok Počet volajících samců kroužkováno retrap 

2021 17 ex 12 - 

2020 1 ex 1  - 

2019 12 ex 10 - 

2018 8 ex 7 - 

2017 9 ex 7 3 

2016 15 11 - 

 

 

Vypracoval: Jiřina Pešová, 29. 6. 2021 

Fotodokumentace: Jiřina Pešová 

Monitorovací tým si sděluje výsledky po první noci v terénu 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

Vše je zjištěno, může zpět do vlhké louky … 

 


