DOTACE NA PÉČI O CHŘÁSTALA
1) Agroenvironmentálně-klimatické opatření
(Program rozvoje venkova 2014-2020)
 Ošetřování travních porostů

CHŘÁSTAL POLNÍ
Hlučný obyvatel vlhkých luk

2) Krajinotvorné programy MŽP
(např. Program péče o krajinu, Program Podpora obnovy
přirozených funkcí krajiny)
Pro bližší informace o vhodných dotačních programech právě pro
Vás se obraťte na pracovníky příslušného regionálního pracoviště
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajského úřadu nebo správy
národního parku.
Podrobnější informace o jednotlivých druzích chráněných evropskou
soustavou Natura 2000 a jejich rozšíření naleznete zde: https://
portal.nature.cz ▸ Datové zdroje ▸ Registry ▸ Karty druhů.

Infolist s fotografiemi Petra Šaje, Josefa Cinka a Martina Mokrejše vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
díky projektu Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2K Revisited), podpořeného z finančního nástroje
Evropské unie LIFE. Údaje a informace v něm uvedené vyjadřují názor či stanovisko pouze Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR. Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití informací, které tento infolist obsahuje.

www.nature.cz
www.jednapriroda.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PŘÍČINY OHROŽENÍ

Chřástal polní patří mezi ohrožené ptačí druhy a je chráněn národní
i evropskou legislativou. V roce 1989 bylo v České republice zaznamenáno jen asi 400 volajících samců. Jeho populace od té doby
díky ochraně stoupla na více než 1 500 volajících samců.






Ze zimovišť v jižní Africe
k nám chřástalové přilétají od druhé poloviny dubna. Usazují se na vlhčích
loukách a pastvinách
s vyšším travním porostem, ve kterém žijí skrytě.
Na svou přítomnost upozorní pouze hlasitým drnčivým voláním samců při
námluvách. Takové volání
se může opakovat po celou noc a někdy i během
dne.

Intenzivní celoplošná pastva bez ponechání vysoké trávy
Celoplošná seč v době hnízdění a přepelichávání
Vysoká rychlost pojezdu při seči v srpnu
Kosení louky od krajů ke středu po spirále

Chřástalí vejce váží sotva třetinu toho, co vejce slepičí.

JAK CHŘÁSTALA CHRÁNIT?
 Ponechávat nesklizené plochy alespoň 1 ha kolem stanoviště
volajícího samce
 První seč provádět až po půli srpna
 Při seči pojíždět nejvýše rychlostí chůze dospělého člověka
 Používat nejvýše jeden žací stroj na lokalitě
 Kosit od jednoho konce louky k druhému nebo od středu
k okrajům, jak vidíte na obrázku níže

Chřástalové jsou ohroženi posečením lokality
během hnízdění v červnu až červenci a potom
i v srpnu během přepelichávání, kdy nejsou
schopni letu. Koncem
srpna chřástalové odlétají
zpět do Afriky.
Chřástala si v porostu sotva všimnete.

Chřástal se živí hmyzem a má rád i slimáky a další bezobratlé.

