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Úvod: 

 V roce 2019 byl prováděn monitoring volajících samců vedle stabilního území i v severní 

části CHKO na lokalitách, které byly navržené, či přihlášené v LPIS k dotačnímu titulu 

„chřástal polní“ 

Metodika: 

Na celém sledovaném území byla opět použita standartní metodika pro zjišťování početnosti, 

používaná od roku 2011. Pro popis vegetace bylo k účelu mapování použito opět schematické 

zařazení do několika skupin: kulturní louka, vlhká louka-mokřad, květnatá louka, ruderál. 

Zaznamenávány byly také ostatní zajímavější druhy zjištěné při monitoringu. Popsaná byla 

vždy také příp. aktuální zemědělská činnost na lokalitě. Sčítací termín byl již dříve posunut o 

jeden týden později z důvodu dlouhodobé situace počasí, kdy v časném jarním termínu je 

velmi chladno, které omezuje růst trávy s pozdějším rychlým nástupem vysokých teplot 

provázených absencí dostatečné vláhy pro rozvoj vegetace luk, což má opakovaně za 

důsledek nízkou vegetaci, která neumožňuje samcům obsazovat teritoria (tokaniště) v prvém 

termínu a ve druhém termínu jsou často travnaté plochy rychle posekané, či spasené. Severní 

část CHKO byla mapována poprvé a pouze ve druhém termínu. 

 

Metoda sčítání volajících samců: 

Sčítání volajících samců je prováděna především na základě provokace hlasem samce 

v několika variantách. Trasy byly projížděny automobily, na každém bodě byla prováděna 

provokace minim 5 min. za použití nahrávky hlasu volajícího samce v dostatečné hlasitosti. 

Poloha samců byla s největší možnou přesností zakreslena do orto fotomapy v měřítku 1:25 

000, nebo lokalizována GPS. 

Při mapování byli do map zaznamenáni nejen volající samci chřástala polního ale i další 

významné druhy ptáků se soumračnou, či noční aktivitou, příp. hlasové projevy 

obojživelníků. 

Termíny sčítání:  

I. 24. 5. 2019 

Monitoring byl proveden na 30 stabilních bodech (plochy) 

II. 21. - 22. 6. 2019 

Monitoring byl proveden na 30 stabilních bodech jižní části a 12 bodech v severní části, kde 

jsou plochy většinou přihlášené k agro-envi na chřástala.  

Denní doba sčítání: začátek při soumraku cca od 22. hod. – 03 hod. Mapování může být 

negativně ovlivněno při silném dešti, nebo větru, kdy je aktivita a slyšitelnost minimální. 

Počasí bylo při obou kontrolách pro mapování příznivé. 
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Odchyty a kroužkování volajících samců: 

Odchyty byly prováděny v nočních hodinách současně při mapování. Při pokusu o atakování 

nahrávky byli samci chytáni do podběráku. Při odchytech je vždy preferován bezpečný 

odchyt, ptáci jsou během kroužkování umístěni v látkových sáčcích, po označení kroužky a 

zjištění základních biometrických údajů (hmotnost, zobák, vrchol křídla, ocas, tarsus, odhad 

věku dle metodiky) byli ptáci v místě odchytu vypuštěni.  

 

Výsledky: 
I. termín 24. 5. 2019 zjištěni 4 volající samci, odchycen byl 1 samec. Minimální výška 

porostu pro výskyt samců (20cm – výška vzpřímeného chřástala) byla naměřena na 11 

z 30 lokalit. Na 19 plochách byla vegetace nižší a řídká, nevhodná k hnízdění. 

II. termín 21. 6. - 22. 6. 2019 bylo zjištěno 12 samců, z toho bylo odchyceno a 

kroužkováno 10 samců. Vhodné porosty pro výskyt chřástalů byly na 26 plochách 

z celkových 42 sledovaných, 4 plochy byly již posekané, 5 ploch bylo vypaseno. 

Nebyl odchycen žádný již kroužkovaný samec. 

Všechny údaje o výskytu v roce 2019 byly vloženy do NDOP AOPK ČR. K dispozici 

Správy CHKO byla zaslána vrstva GIS. 

Další druhy ptáků zjištěných při nočním mapování:  

cvrčilka říční  6 

sýc rousný  2 

cvrčilka zelená 3 

křepelka p  2 

 

 

L – květnatá louka 

R - ruderál 

KL - kulturní louka 

M - mokřad 

Tab. I. Kroužkování 
 

Slavkovský les 24.5. Kroužek Křídlo Zobák Ocas Tarsus Hmotnost 

42 H 150085 140 24 45 50 175 

Slavkovský les  22.6. 
      Nadlesí H 150096 133 23 52 46 157 

Nadlesí H 150097 142 22 50 50 178 

Závišín H 150086 138 21 45 45 149 

Závišín H 150087 132 23 43 47 159 

Závišín H 150088 141 22 43 46 152 

Závišín H 150089 134 20 45 46 146 

Krásno H 154751 142 26 46 47 175 

Krásno H 154752 133 24 46 47 163 

Krásno H 154753 138 24 56 49 179 

43 H 154754 131 22 41 44 140 

 

 

Vyhodnocení: 

Hnízdní sezonu 2019 lze přirovnat klimaticky a stavem vegetace k předcházející sezoně 2018 

V prvém termínu toku byl významný tok samců (3 ex.) pouze v nivě Bahnitého potoka, kde je 
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každoročně potvrzován výskyt minim. 1 samce. Území je významné i pro další druhy ptáků 

zemědělské krajiny i mokřadních ekosystémů. Samci zde volali i v polní monokultuře. Porost 

byl v prvém termínu ovlivněn chladným jarem a následným suchem, částečně se projevil ještě 

deficit srážek z roku 2018. V celém území byli zjištěni pouze 4 samci, všichni ve stejném 

slyšitelném teritoriu (viz příloha). Ve druhém termínu byla vedle standartní oblasti mapována 

i severní část CHKO – Nadlesí, Nová Ves, Krásno, Horní Slavkov, Rovná. V oblasti, kde 

bylo dříve stabilně zjišťováno několik desítek volajících samců (Volf P. nepubl.), bylo 

slyšeno 10 volajících samců. Ve stabilně mapované oblasti byli slyšeni pouze 2 samci. 

Výsledky ve druhém sčítacím termínu jsou nejhorší od roku 2012. Důvodů je obecně více, lze 

uvést bez podrobnější analýzy: nízká a řídká vegetace v době příletu ptáků na tokaniště, 

úbytek biotopů z důvodu zvětšování pastevních areálů -  intenzivní pastva. Využívání dříve 

opuštěných lad, vysychání mozaiky podmáčených depresí, dřívější termíny sekání, pastvy. 

Postupující urbanizace a s tím spojené ztráty biotopů, ale i rušení se také projevují stále více. 

V neposlední řadě je patrný celkový pokles populace v celé ČR s meziročním kolísáním a 

vysoká mortalita chřástalů polních. Některé oblasti, které jsou významné pro celou hnízdní 

populaci ve Slavkovském lese, je nutné pro nastávající nové dotační období 2022 - 2027 

prosadit do LPIS k dotačnímu titulu „chřástal polní“a prosazovat změnu managmentu 

ve vybraných lokalitách.  

Bohužel v některých případech dochází k záměrným ničení biotopů, které je v nezbytných 

případech nutné řešit použitím legislativních nástrojů zákona 114/1992 Sb.  
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Trvale mapované území – body 
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Výsledky mapované území 

I termín 

II termín 
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Volající samci na lokalitě lom Krásno 22. 6. 2019 
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Mapované plochy a výsledky v severní části 
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Vypracoval:  Ing. Jiří Vlček       1. 10. 2019 


