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Ahoj, jsem chřástal polní  
a jmenuji se Honzík. Patřím mezi 
ohrožené ptáky a budu vám o sobě 
vyprávět. Jak a kde žiji a kdo jsou 
moji kamarádi. 

Tak tedy začínáme…



Schovávám se v trávě a jen těžko mě 
někdy uvidíte. Zato jsem pořádný křikloun 

a zpívám hlavně v noci. No, on to vlastně 
není zpěv – moje "KRE-KRE“ 

zní spíš jako broušení 
kosy. Ne nadarmo mi 

říkají chřástal a moje 
volání je pro vás lidi 

vlastně chřástání.



Mým domovem je louka s vysokou trávou, plná různých polních květin,  
ve které se můžu bezpečně ukrývat, a najdu zde i spoustu dobrot. Pochutnám si na různém hmyzu 
i semínkách. obojího je na naší louce habaděj. Když jsem byl malý, hrál jsem si se svými osmi sourozenci 
celé dny na schovávanou. Mám naši louku rád a nedokázal bych žít jinde.



O naši louku se dělíme se spoustou kamarádů. Ve vysoké trávě a v obilí bydlí křepelka Bětka. Neposedný 
bramborníček Bertík je malý zpěvný ptáček, který posedává na vysokých stéblech a keřících. Koliha Madla 
má dlouhý zobák, kterým sbírá červíky a žížaly. A občas přiletí i čejka s veselou chocholkou na hlavě.



Kromě ptáků žije na naší louce spousta jiných zvířat. Třeba motýl Otakárek,  
žabka Rosnička nebo tlustý hraboš Miloš. Ale některé sousedy ani neznám,  
protože se přes den schovávám před liškou nebo zatoulaným psem.



Uprostřed léta zemědělec Jarda z nedalekého statku naši louku pokosí. Pozdní kosení luk máme rádi, 
můžeme si díky němu v bezpečí hrát až do doby, kdy už umíme skoro létat. 



Jarda je náš kamarád. Louku začíná kosit od prostředka 
a pokračuje směrem ke kraji, takže se můžeme před kosou včas schovat na sousední mezi. 
Pokosená tráva se na sluníčku vysuší a senem Jarda v zimě krmí svoje ovečky a kravky. 



Bohužel, ne všichni chřástali mají takové štěstí 
jako naše rodina. Sousední louku pokosili už 

začátkem léta a od té doby jsem neviděl mnoho 
kamarádů, kteří tehdy byli ještě hodně malí.  

Louku tam kosili od kraje do středu,  
kde se všechna zvířátka schovala,  

a potom už neměla kam uletět.  
Bylo to moc smutné.

  
Ještěže máme Jardu!



Než se přiblíží zima, sníh a mráz, vydáme se na dlouhou pouť za teplem do Afriky.  
Cesta je to únavná a nebezpečná, ale v Africe je veselo.  
Potkal jsem tam žirafu, slona, zebry a legrační ptáky.

Ale stejně se vždycky nejvíc těším na jaro,  
kdy se vracíme zpátky na naši milovanou louku.



ROK CHŘÁSTALA

duben | květen | Červen | Červenec | srpen | září

Přílet z Afriky

Samci začínají 
volat

První hnízdění

Samice vodí mláďata  
asi DVA týdny

Samci stále volají,  
většina samic  
hnízdí podruhé

Volání samců 
končí

Dospělí ptáci pelichají  
a dva týdny nejsou schopni letu

Odlet do Afriky
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A sem zkus namalovat některé honzíkovy kamarády tak, jak sis je zapamatoval/a z předchozího vyprávění!


