
 

 

 

 

 

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

Termín: 28. 5. -29. 5. 2021  

Lokalita: Mariánské Lázně, CHKO Slavkovský les 

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

Jirásek, Mgr. Magdaléna Berkovská, Mgr. Richard Viduna, Michal Kratochvíl 

Zahájení terénního výzkumu, mapování a odchytů samců chřástala polního na vybraných půdních 

blocích Slavkovského lesa proběhlo v pravidelném stanoveném termínu. Monitoring probíhal na 

čtyřech trasách dle metodiky a harmonogramu.  Přítomnost samců byla opět zjišťována standardní 

metodou provokací hlasu volajícího samce. Letos se bohužel opakoval loňský, katastrofický výsledek. 

Ani na jedné z monitorovaných tras nebyla zjištěna přítomnost volajících samců chřástala polního!   

Vegetace byla v důsledku chladného počasí a extrémně dlouhé zimy nedostatečná. Maximální výška 

trávy dosahovala patnácti centimetrů, na některých blocích nebyla vyšší než 5 cm. Stav vegetace 

připomínal nastupující jaro v průběhu měsíce dubna. Travní porost na většině sledovaném území je 

nízký, řídký a proto ptákům nenabízí dostatečný úkryt. Intenzivní pastva dobytka jen pomáhá 

snižovat šance pro přirozený výskyt chřástalů na těchto územích. Extrémní je výskyt vysoké zvěře. 

Vlastní mapovaná oblast byla ve směru Lázně Kynžvart – Kladská – Prameny – Mnichov – Bečov nad 

Teplou … 

Pro srovnání připomínám … 

V roce 2020, poprvé, po dekádě pravidelného monitoringu, nebyl slyšen ani jeden chřástal polní! 

V roce 2019 byli v průběhu mapování zjištěni 3 volající samci. Odchycen a kroužkován byl jen jeden. 

V roce 2018 bylo zjištěno 8 volajících samců, kroužkováni byli jen 4 samci chřástala polního, jeden 

samec byl tzv. retrap, samec kroužkovaný v minulém roce na lokalitě č. 36 na Srní na Šumavě.  

 

Chřástal polní se v těchto dnech již na území České republiky vyskytuje. Proč se nezdržuje na území 

CHKO Slavkovský les se můžeme jen domnívat. Příčin může být několik. Nízký travní porost 

v důsledku klimatických změn, intenzivní pastva, nedostatek hmyzu, chemikálie na nejen řepkových 

polích, toulavé kočky… Historická data o výskytu chřástala polního na území CHKO Slavkovský les 

chybí. Proto není možné data srovnat. Víme, že chřástal polní byl z nížin díky intenzivnímu 

hospodaření postupně vytlačován právě do podhorských vlhkých luk. 

 

Fotodokumentace: Tomáš Jirásek a Jiřina Pešová 

 



 
Část monitorovacího týmu 

 
Vegetace neposkytuje dostatečný úkryt 



 
Maximální velikost – 15 cm! 



 
 

 
 

 

 

Vypracoval: Jiřina Pešová, v Plzni 31. 5. 2021 


