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1. Batsound 
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7. Identifikácia netopierov „v ruke“  
 

 

Časti workshopu 



 Nie je vždy možné určiť o aký druh netopiera sa jedná! 

 Hlasy netopierov používané na orientáciu majú veľkú 
variabilitu – prispôsobujú sa viacerým faktorom, napr.: 
 prostredie – les, lúka, otvorený priestor, uzavretý priestor 

 blízkosť ďalších netopierov – prekryv frekvencií 

 zaznamenanie koristi – „feeding buzzes“ 

 geografická variabilita a individuálna variabilita 

 

 Je potrebné si „napočúvať“ niekoľko známych druhov – 
netopier vodný (vodná plocha), raniak hrdzavý a večernica 
malá (sídlisko) 

Špecifiká určovania netopierov 
pomocou hlasov & detektorov 



wikipedia.org 

 najnižší tón huslí – 130 Hz 

 

 najvyšší tón klavíra – 4 186 Hz 

 

 pískanie obrazovky – 16 744 Hz 

Zvuk a frekvencie  



frekvencia Hz 

Zvuk a frekvencie 

raniak 
hrdzavý 

večernica 
malá 

podkovár 
veľký 

podkovár 
malý 

 < 20 Hz – infrazvuk 

 20 Hz- 20 000 Hz – počuteľný zvuk 

 > 20 000 Hz - ultrazvuk 
 



 Pôvodne profesionálne magnetofóny a spomalenie 
nahrávky = zníženie frekvencie 

 Dnes veľké spektrum typov, množstvo výrobcov  

 Základné typy detektorov podľa metódy transformácie 
ultrazvuku do počuteľnej oblasti: 
 „Time expansion“ – naťahovanie času, 10 násobné spomalenie 

nahrávky zníži 10 x frekvenciu 
 

 „Frequency division“ – delenie frekvencie, detektor analyzuje len 
každý 10 diel kmitania zvuku 

 

 „Heterodyne“ – zmiešavanie dvoch frekvencií 
 

Typy detektorov 



 rozne faktory spomalenia 

 sníma, potom nahráva, alebo robí všetko už v reálnom čase 

 10 násobné spomalenie nahrávky zníži 10 x frekvenciu 

 kvalitný signál v plnej kvalite, zvyčajne .WAV súbory 

 sníma celé spektrum frekvencií 10-130 kHz 

 ideálne na anylýzu v PC 

„Time expansion“ detektory 



 Pettersson D240x 

 Petterssson D500 

 Pettersson D1000 

 

 Elekon Batlogger 

 

 Echo meter EM3+ 

 

 Batbox Griffin 

 ... 

„Time expansion“ detektory 

cena od 1500-5500 Eur 

cena  1900 Eur 

cena  1100 Eur 

cena 1800 Eur 



 Nazývajú sa aj „zero crossing“  

 Detektor  v  obvodoch sníma len každý 10 diel kmitania zvuku –
frekvencia klesne 10 x 

 zvuk je stále v reálnom čase a zachováva parametre potrebné na 
analýzu v PC, zvuk je ale zjednodušený 

 sníma celé spektrum frekvencií cca 10-130 kHz 

 nižšia cena (100 – 300 Eur ...2000 Eur ) 
 

 

„Frequency division“ detektory 

Nyctalus noctula 



„Frequency division“ detektory 

   Batbox Baton         Pettersson D230               Anabat ... 



 Detektor mieša frekvenciu netopiera zaznamenanú mikrofónom s 
frekvenciou vnútorného oscilátora, ktorého frekvenciu môžeme 
manálne meniť 

 Výsledok zmiešania – počujeme rozdiel vo frekvenciách 

 Napr. detektor (oscilátor) nastavíme na 43 kHz, netopier 45 kHz: 

45 kHz -43 kHz= 2 kHz (počuteľná oblasť) 

 

„Heterodyne“ detektory – zmiešavanie  
dvoch frekvencií 

Nyctalus noctula 



 Dobre počuť rytmus, dobrá kvalita zvuku na 
určovanie uchom, nie na analýzu v PC 

 Detektor sníma len vybraný výsek z 
celkového rozsahu frekvencií ± 4 kHz 
(niektoré až ± 16 kHz) – treba ladiť, alebo 
automatické ladenie 

 Napr. ak máme naladených 40 kHz, detektor 
sníma ultrazvuky od 36-44 kHz 

 Ak sme „naladení“ mimo frekvencie v 
detektore nepočuť nič 

 Výška tónu klesá, čím presnejšie sme na 
neho naladení 

„Heterodyne“ detektory – zmiešavanie  
dvoch frekvencií 



40 kHz 

36 kHz 

44 kHz 

Nyctalus noctula 



20 kHz 

16 kHz 

24 kHz 

Nyctalus noctula 



 Magenta Bat5 

 

 Batbox 3D 

 

 SSF Bat2 

 

 Batscanner 

 

 Pettersson D200 

 

 Pettersson D100 

„Heterodyne“ detektory – zmiešavanie  
dvoch frekvencií 

Cena od 100–400 Eur 



 Hlasy netopierov, alebo skôr jednotlivé výkriky delíme na 3 zákl. typy: 

 konštantno-frekvenčné  = CF (constant frequency) 

 kvázi konštantno-frekvenčné  = QCF (quasi constant frequency) 

 frekvenčne modulované = FM (frequency modulated) 

 Poznanie o aký typ hlasu ide, nám umožňuje identifikáciu 

 Jedn. druhy využívajú spektrum hlasov nie len jeden charakteristický 
hlas ;( 

 Väčšina druhov vydáva zvuky ústami, podkováre nosom 

 

Hlasové charakteristiky dôležité  
pre identifikáciu 



 konštantno-frekvenčné  = CF 
(constant frequency) 

 

 

 kvázi konštantno-frekvenčné  = QCF 
(quasi constant frequency) = MOKRÉ 
ZVUKY s tónovou kvalitou 

 

 

 frekvenčne modulované = FM 
(frequency modulated) = SUCHÉ 
ZVUKY – nerozoznáme tu tón 

 

Nyctalus noctula 

Myotis daubentonii 

Rhinolophus hipposideros 

Typ hlasu 



 CF hlasy majú jasne počuteľnú a 
identifikovateľnú frekvenciu – 
podkováre 

 väčšina netopierov používa QCF – tu sa 
frekvencia mení a posledná časť je 
najplochejšia a má najviac energie = 
hlavná frekvencia (peak frequency) 

 treba nacvičovať ladenie hlavnej 
frekvencie  

 príliš vysoko alebo nízko na HD 
detektore – „pjíp“ – aj suché zvuky! 

 frekvencia detektora je takmer identická 
s frek. netopiera – „pjup“ 

 detektor musí mať pomerne úzky rozsah, 
ideálne ± 4 kHz 

 pozor na Dopplerov efekt!  

Frekvencia 
minimálna – maximálna - hlavná 



 FM hlasy – suché – často nemajú 
jednoznačnú hlavnú frekvenciu 

 tu sa ladí len frekvencia na ktorej 
hlasy najlepšie počuť, napr.: 
 netopier  vodný 45 kHz 

 netopier  veľký 35 kHz 

 detektor musí byť úzkopásmový 

Frekvencia 
minimálna – maximálna - hlavná 



 Dôležitý parameter – odíšenie 
druhov uzavretého a voľného 
priestoru 

 Trvanie (dĺžka) impulzu sa mení 
vzhľadom k okoliu: 
 v otvorenom priestore  dlhšie impulzy  

 v uzavretom kratšie 

 U niektorých druhov je možné 
rozdiel aj počuť v HD detektore a 
lepšie v TE detektore 

 meranie v niekt. softwéroch 
automatické (Batexplorer), inde 
manuálne (Batsound) 

 

Trvanie impulzu 



 kmitočet – počet výkrikov/pulzov za sekundu je dôležitá 
charakteristika – je variabilný v závislosti od podmienok 

 menšie druhy často vyšší kmitočet – rýchle kmitanie krídlami koreluje s 
počtom výkrikov, veľké druhy – menší kmitočet 

 rytmus často typický pre druhy, dobre počuteľný v HD a FD 
detektoroch 

 

Kmitočet a rytmus 

kHz 

ms 

Podľa: Limpens &  Roschen 1995) 



Vplyv habitatu na parametre hlasov 



Kvalita tónu:     “suchý“ “mokrý“ 

Habitat:           uzavretý otvorený“ 

kHz 

ms 

Voľný letový priestor Uzavretý letový priestor 

Detekcia na väčšiu vzdialenosť Detekcia na väčšiu vzdialenosť 

Dlhé výkriky Krátke  výkriky 

Menšie rozpätie frekvencií Väčšie rozpätie frekvencií 

Málo FM, viac QCF „mokré zvuky“  Veľa FM, žiadny QCF „suché zvuky“  

Relatívne nízka hlavná frekvencia  Relatívne vyžšia hlavná frekvencia  

hlasné zvuky tiché zvuky 

pomalé modulačné hodnoty vysoké modulačné hodnoty 

nízky kmitočet vysoký kmitočet 

pravidelný rytmus nepravidelný rytmus 

Podľa: Limpens &  Roschen 1995) 

Vplyv 
habitatu na 
parametre 
hlasov 



 nazývajú sa tzv. „feeding buzes“ – zabzučanie pri kŕmení 

 je to posledná sekunda pred ulovením koristi 

 netopier  skracuje intervaly medzi výkrikmi 

 ploché QCF signály sa menia na FM 

 skracuje sa dĺžka výkrikov 

 podobne sa menia charakteristiky aj po priblížení k prekážke alebo 
zaplnenému priestoru (cluttered habitat) 

 

Špeciálne hlasy –útok na korisť 



Špeciálne hlasy – sociálne 

Nyctalus noctula 

Pipistrellus 

nathusii 

 často nižšia frekvencia  =  vyšší 
dosah na partnera napr.. 

 majú vysokú intenzitu 

 komplexnejšie, viac druhovo 
špecifické 

 často ich počuť aj voľným uchom 

 umožňujú jednoznačne  určiť 
niektoré druhy 



Falošné „netopiere“ 

 Viaceré veci a živočíchy 
vydávajú ultrazvuky – 
pozor na ne! 
 hmyz 

 kovové zipsy a kľúče 

 mobil 

 iné 

 kľúče nenosiť vo vrecku ani 
zavesené, lepšie v batohu 

 nenosiť vetrovky so 
šuštavým povrchom – 
overiť pred terénom 



Kľúč určovania druhov 
– CF skupina 

 Druhy ľahko odlíšiteľné 
len na základe frekvencie 

 Nie je tu prekryv 
frekvencií 

 pozor na mladé jedince – 
majú nižšiu frekvenciu! 

 dajú sa jednoznačne určiť 
aj HD detektorom    



83 kHz 

103 kHz 

110 kHz 

 Na Slovensku sa 
vyskytuju 3 druhy 
podkovárov 

 

 Podkovár veľký a 
južný prevažne na 
južnom Slovensku, 
podkovár malý na 
celom územi SR s 
lesmi  

 

CF skupina 



 Patrí sem 6 (7) rodov netopierov 

 Pomerne dobre určiteľná skupina 

 Nyctalus-Vespertilio-Eptesicus 
 podobné nízke frekvencie, dlhé 

signály, väščie medzery medzi 
signálmi 

 Nyctalus špecificky striedaním dvoch 
zákl. frekvencií – zneje ako plip-plop-
plip-plop-plop.... 

 Eptesicus ma charakteristickú 
frekvenciu, ktorú nemení – 27 kHz, 
zneje monotónne 

 Vespertilio mení frekvenciu, signály 
majú pomerne často konštantnú dĺžku 
15 ms. Má dlhé medzery medzi 
signálmi 

QCF - skupina  



FM  druhy 



BATLib – aplikácia pre smartfóny 

 BATLib – jedna z aplikácií pre 
smartfóny a systém Android 

 Porovnávacia knižnica 
zvukov z detektora 
Batscanner 

 Vhodné na „napočúvanie“ 
typických druhov – Nnoc, 
Ppip, Eser, Mdau 

 Vhodné na porovnávanie 
zvukov v teréne súčasne s HD 
detektorom 

 Zákl. informácie o jedn. 
druhoch 

 


