
 

 

 

 

 

MONITORING CHŘÁSTALA POLNÍHO (CREX CREX) 
ZÁPADNÍ ČÁST ŠUMAVY  

2021 

 

Metodika: 

Monitoring ve vybraném území CHKO, NP i mimo hranice VZCHÚ je prováděn 

systematicky od roku 2008. Pro popis vegetace bylo použito opět schematické zařazení do 

několika skupin: kulturní louka (KL), podmáčená louka-mokřad (M), květnatá louka (L), 

ruderální porost (R). Zaznamenávány byly také další zajímavější soumračné druhy ptáků 

zjištěné při monitoringu. Zapisovány byly údaje o stavu lokality z hlediska zemědělského 

užívání. Mapované území leží od Skelné Huti u Nýrska přes Hartmanice, Srní až po 

Kašperské Hory (viz příloha). Mimo území bylo opět mapováno již stabilně území kolem 

Strážova.  

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 ortofotomapy 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. 4. 6. – 5. 6. 2021 

II. 2. 7. – 3. 7. 2021 

Monitoring byl proveden celkem na 45 bodech (plochách) na území CHKO, NP i mimo 

VZCHÚ. Termín mapování byl z důvodu extrémně chladného počasí posunut o 7 dní později. 

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. 

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.  
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Výsledky: 

I. v termínu 4. 6. – 5. 6. 2021 bylo zjištěno 11 volajících samců, odchyceno bylo 5 

samců. Opětovně se podařilo odchytit jednoho samce na tokaništi u Prášil, který 

byl kroužkován 29. 5. 2020 u Kundratic na Hartmanicku. Stejný samec byl 

odchycen na totožné lokalitě také 29. 6. 2020. Minimální výška porostu vhodného 

pro výskyt samců při toku a následně hnízdění (20cm – výška vzpřímeného 

chřástala) byla naměřena na 21 z 45 lokalit, na 24 lokalitách byla vegetace nízká, 2 

plochy byly vypaseny. 

II. v termínu 2. 7 – 3. 7. 2021 bylo zjištěno 24 samců, z toho jich bylo odchyceno a 

kroužkováno 16. Vhodné porosty pro výskyt chřástalů byly na 35 plochách z 45 

sledovaných,  4 plochy byly již posekány. 

Celkem bylo za oba termíny slyšeno 35 volajících samců, chyceno bylo 21 samců. 

Všechny údaje o výskytu v roce 2021 budou vloženy do NDOP AOPK ČR. 

K dispozici Správy NP Šumava bude zaslána vrstva GIS. 

 

Diskuse: 

Hnízdní sezona 2021 byla klimaticky značně odlišná od suchých a teplých jarních měsíců 

posledních roků. Plocha porostů, které chřástal polní preferuje jako tokaniště (zapojená 

vegetace vyšší než 20 cm) byla v I. termínu na 21 lokalitách proti 36 lokalit v roce 2020, 

(mapováno 45 bodů). Z celkového počtu byly pouze 2 plochy vypaseny, což dokládá, že 

pouze na polovině sledovaných a chřástaly obsazovaných ploch bylo vhodných jako tokaniště 

a hnízdiště po příletu ptáků. Ve druhém termínu byla vhodná vegetace na 35 plochách, opět 

ze 45 sledovaných. Výška a hustota vegetace pro hnízdění ptáků ve vyšších polohách 

Šumavy, kde jsou hnízdiště zčásti chráněna statutem NP, či MZCHÚ je již dlouhodobě v I. 

termínu nepříznivá, v letošním roce bylo velmi chladné jaro doprovázeno četnými dešti, které 

omezily také vývojový cyklus bezobratlých živočichů, včetně hmyzu, který je zásadní pro 

hnízdění mnoha druhů ptáků, včetně chřástalů.  

 

V roce 2021 tak pokračoval trend, že k hnízdění dle monitoringu dochází až většinou ve 

druhém hnízdním termínu v červenci. V této době však již začíná sekání lučních porostů, či 

přehánění dobytka na pastvu ve vyšších polohách, takže je část snůšek rychle zničena. Na 

základě nahodilých hlášení, či záznamů v AVIF v posledních letech nejen v Plzeňském kraji, 

je zřejmé, že část ptáků, kteří nenaleznou vhodná tokaniště v tradičních biotopech se 

přechodně usadí v nahodilém, často urbánním prostředí, kde samci tokají, poté odletí, nebo 

zde může dojít i k hnízdění, jehož pravděpodobná úspěšnost je minimální. Celkem bylo za 

oba termíny na rozšířeném mapovacím území zjištěno 35 samců (viz příloha). Jedná se o 

téměř stejnou početnost samců jako v roce 2020 (33 M) a opět jednu z nejnižších početností 

volajících samců za celou dobu mapování od roku 2008.  

Hlavní důvody poklesu početnosti chřástala polního jsou stále stejné, pokračující 

intenzifikace a obnovy monokulturních trvalých travních porostů, které jsou koseny často i 4 

x ve vegetační sezoně. Negativně se projevuje také převážně ve volné krajině mimo zóny NP 

Šumava urbanizace, zejména výstavba infrastruktury a rodinných domů mimo intravilány 

obcí, často na plochách, které jsou, nebo by mohly být obsazeny chřástalem polním a dalšími 

druhy ptáků zemědělské krajiny. Na území západní části NP a CHKO Šumava se také 

negativně projevuje pastva v podmáčených, ale i převážně terestrických lokalitách, která jsou 

často oblíbenými tokaništi chřástala. Z těchto důvodů dochází k poklesu početnosti volajících 

samců chřástalů např. na Kepelském Zhůří, nebo kolem Svinné a Keplů. Již zmíněný přírodní 

faktor opakovaně dlouhého chladného předjaří ve vyšších polohách, kdy ptáci jsou nuceni 

využívat po příletu vhodné porosty v podhůří, zvyšují pravidelně početnost v dříve sporadicky 

obsazovaných oblastech (např. Kundratice, Zálužice, Rajsko, Strážov), kde jsou ale ptáci při 
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hnízdění často vysečeni. V neprospěch chřástala polního, ale i dalších typických druhů 

podmáčených biotopů začalo být zemědělsky využíváno dříve stabilní hnízdiště v okolí 

Chudenína a Skelné Hutě u Nýrska.. Na některých travních porostech lze sledovat, že dochází 

zřejmě také k deficitu živin a řídnutí porostů, nástupu společenstev nižšího vzrůstu, druhů 

chudých půd atd., což není špatně pro diverzitu jiných organismů, ale pro chřástala polního 

ztrácí tyto plochy atraktivitu jak bezpečného úkrytu a také nejsou vhodné pro hnízdění.  

V roce 2021 jsem prováděl z těchto důvodů také srovnávací popis změn vegetace na stabilně 

sledovaných plochách v rozmezí let 2008 – 2020, které budou souhrnně vyhodnoceny.  

Trvajícím negativním faktorem je také skutečnost, že velmi málo zemědělců mimo VZCHÚ 

z důvodu administrativy a atraktivních základních dotací je ochotných přihlásit PB 

dobrovolně do příslušného zemědělského dotačního titulu „chřástal polní“. Zcela zásadní je 

proto motivovat a přesvědčit zemědělce o nutnosti se přihlásit do LPIS k enviro dotačnímu 

programu na ochranu chřástala polního 

Výsledky monitoringu budou zapsány v NDOP AOPK ČR. 

Metodicky správný a zodpovědný monitoring na rozsáhlém území Šumavy je zajištěn 

zejména díky spolupracovníkům ze ZOO Plzeň: Tomáši Pešovi st. a .ml., Jiřině Pešové, Lucii 

Pešové, Tomáši Jiráskovi, ZOO Jihlava: Richardovi Vidunovi, Michalovi Kratochvílovi, dále 

Václavovi Strolenému a dalším kolegům. 

Vypracoval. Jiří Vlček      září 2021 

PŘÍLOHY: 

I. Početnost volajících samců na celém sledovaném území I a II. termín 2021 
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II. Monitorovaná oblast Šumavy s mapovacími body 

 
 

 
Zelené body:  monitoring I. 4. 6. – 5. 6. 2021 
Červené body:  monitoring II. 2. 7. – 3. 7. 2021 

 

 

III- Populačni trend na stabilně mapovaných bodech 2013 – 2021 
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