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Methodical comments on bat detectoring. This paper describes basic physical properties of sou nd, 
transfer systems of ultrasound detectors, classifi cation of echolocation and social signals and factors 
affecting recorded signals. Spectrograms of signals modifi ed by environmental and tech ni cal factors 
are involved. 

Detectoring, physical factors, echolocation

Úvod
V současné době se v České republice stále více využívají k terénním studiím (faunistickým, 
eko lo gic kým, etologickým) ultrazvukové detektory. Díky druhově specifi ckým echolokačním 
sig ná lům (ve vyhledávací fázi a typickém prostředí) lze určit většinu evropských druhů (Ahlén 
1991, aj.). Parametry echolokačních signálů se však u řady druhů překrývají a některé druhy 
nelze odlišit metodou detektoringu vůbec, např. Myotis mystacinus a M. brandtii. Při použití této 
metody je nutné brát v úvahu jak fl exibilitu v echolokačním chování (fáze lovu, prostředí) (např. 
Jones & Rayner 1988, Jones 1995, Kalko  & Schnitzler 1998, Schnitzler & Kalko 1998, aj.), tak 
deformace signálů způsobené samotným prostředím ve vztahu k nahrávacímu za ří ze ní či přímo 
typem po u ži té ho zařízení. Zde uvádíme některé aspekty, které by při práci s ultrazvukovými 
detektory neměly být opomíjeny.

Fyzikální aspekty 
Zvuk je mechanické vlnění, ve vzduchu se šíří pouze podélně. Jako hlavní popisné cha rak te ris ti ky 
se užívá frekvence (f), vlnová délka (l), intenzita (I) a amplituda (A). Frekvence měřená v herzích 
(Hz) rovna počtu kmitů za sekundu je nepřímo úměrná vlnové délce (vzdálenost mezi dvěma 
vrcholy amplitudy). Ultrazvukem jsou nazývány signály o frekvenci vyšší než 20 kHz. Rychlost 
zvuku ve vzduchu je při 0 °C přibližně 331,8 m/s a s rostoucí teplotou se zvyšuje (331,8 m/s + 
0,607t; t = teplota [°C]); je rovna násobku frekvence a vlnové délky. Jistý zmatek panuje ohledně 
udávání “intenzity zvuku” (k čemuž přispěl pravděpodobně také překlad anglického obecného 
pojmu “in ten si ty”). Intenzita zvuku (I, intensity) je akustická energie, která projde danou plo-
chou (W/m2). Hladina intenzity (intensity level) je = 10 log10 (I1 /I0) a měří se v dB. Často se jako 
“intenzita” označuje tzv. hladina akustického tlaku (což je podíl efektivních akustických tlaků = 
20log pef / pefo; pefo=2×10–5 Pa) měřená také v decibelech (dB SPL); starší chi ro p te ro lo gic ké práce 
obvykle uvá dě jí pouze dB bez bližšího určení. Další jednotkou, se kterou se lze setkat je dB peSPL 
(udává maximální skutečnou hladinu akustického tlaku, peak equivalent SPL). Práh slyšitelnosti 
se udává jako 10–12 W/m2 (0 dB), práh bolesti jako 1 W/m2 (120 dB) (Truax 1999). V následujícím 
odstavci uvádíme u konkrétních příkladů hodnoty v dB bez bližšího určení.
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Frekvence echolokačních signálů se u netopýrů pohybuje od 9 kHz (např. u Euderma ma-
cu la tum) do více než 200 kHz (Cleotis percivali, 212 kHz). “Hlasitost” signálu netopýrů se 
la bo ra tor ně měří v určité vzdálenosti; naměřené hodnoty se pohybují od 60 dB (netopýři lovící 
v zaplněném pro sto ru, tzv. “šeptající netopýři” [whispering bats], např. Ple co tus auritus – 10 cm 
před čenichem nepohybujícího se jedince 73–75 dB) k hodnotám pře sa hu jí cím 120 dB (vzdušní 
lovci, např. Pipistrellus pipistrellus – 10 cm před čenichem ne po hy bu jí cí ho se jedince 85–87 dB, 
za letu: 128 dB). Je-li netopýrům umožněn v laboratoři let, jsou echolokační signály intenzivnější 
(rozdíl oproti stacionárním > 10 dB) (Fenton & Bell 1981, Fenton 1991, Waters & Jones 1995, 
Holderied & von Helversen 2003). 

Zpracování ultrazvukových signálů
Od roku 1978 jsou k terénním studiím využívány ultrazvukové detektory, které převádí ul tra zvu-
ko vé signály do slyšitelné oblasti. Pro převod ultrazvuku se používají tři systémy:
1. Heterodyning, je úzkofrekvenční metoda, při které je vstupní signál míchán se signálem z vnitř-
ního oscilátoru (10–200 kHz) tak, aby byla výsledná frekvence slyšitelná. Upravená frek ven ce 
je nižší než původní frekvence. Takže např. oscilátor vyladěný na 30 kHz, kdy originální signál 
nabývá hodnot mezi 31 a 29 kHz dává mixážní výstup posunutý o 1 kHz. Signály jsou následně 
očištěny od nízkých frekvencí a zesíleny. Tento systém sice umožňuje rozlišení růz ných druhů 
netopýrů přímo v terénu především dle harmonických rysů signálů, ale takto trans for mo va né 
signály nelze použít k analýze; systém je součástí většiny detektorů.
2. Frequency division, kde je vstupní signál přiváděn na čítač, který reaguje na průchod si nu so vé 
křivky nulovou hodnotou (zero crossing) a vytváří novou periodu desetkrát nebo osmkrát delší 
(a tím frekvenci signálů nižší), získané nahrávky je možno analyzovat, nelze však získat detailní 
údaje, neboť převedený signál neodpovídá originálnímu. Toto ořezání period způsobí frek venč ní 
posun ze škály např. 10–200 kHz na slyšitelnou škálu 1–20 kHz. Systém pracuje v reálném čase 
a detektorů tak lze dobře využít např. pro dlouhodobé automatické nahrávky z jednoho po zo ro-
va cí ho bodu. Tento systém obsahují ultrazvukové detektory Anabat II, BatBox Duet, Pet ters son 
D230, D940, UltraSoundAdvice U30, aj.
3. Time expansion s rozšířenou digitální pamětí, který ukládá přicházející signál do paměti a pak 
jej přehrává zpět zpomalený (většinou 10× nebo 20×); signály zachycené tímto typem de tek to ru 
za cho vá va jí narozdíl od předchozího modelu informaci obsaženou v originálním signálu, jsou tedy 
vhodné k následné detailní analýze, např. Laar Explorer, Laar TR20, Pettersson D240X, D980, 
Ran qui li ty II, aj. Jednotlivé modely se odlišují např. velikostí vnitřní digitální paměti respektive 
dobou signálu, který mohou transformovat v celku.

Recentně vyvinutý Pettersson 1000X v sobě zahrnuje všechny tři zmiňované systémy spolu 
s šestnáctibitovým nahrávacím systémem s pamětí (typu Compact Flash card), kterou lze přímo 
při po jit k počítači přes standardní systém a umožnit tak kontinuální zpracování. Detailní přehled 
výhod a nevýhod zmiňovaných systémů transformace ultrazvukových signálů lze najít v práci 
Pettersson (1993) nebo Parsons et al. (2000). 

K určování druhů v terénu a následné analýze nahrávek se používají většinou detektory kom bi nu-
jí cí sytémy heterodyning a time expansion (Ahlén 1991, Ahlén & Baagøe 1999), jejichž výstupy se 
zaznamenávají do kvalitních digitálních nahrávačů. Převod nahraných signálů do po čí ta če a jejich 
analýzu umožňuje řada akustických programů (např. Avisoft SasLabPro, Batsound, So no Bat, 
SONA, aj.). Signály mohou být zobrazovány jako změny v napětí (tlaku zvukových vln) za čas 
(oscilogram), jako síla signálu rozvrstvená přes spektrum frekvencí (power spectrum) nebo jako 
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změny frekvence v čase (spektrogram). Lze také spojit detektor přímo s PC (obvykle laptopem) 
a kontinuálně nahrávat v reálném čase až do vyčerpání kapacity harddisku. Výhodou je možnost 
simultánního sledování spektrogramu/oscilogramu na obrazovce a okamžitě posoudit vhodnost 
získaných nahrávek. Edi ta ce a další analýzy jsou dostupné při znovuoteření uloženého souboru. 
Některé systémy (např. Avisoft – UltraSoundGate) umožňují synchronizaci s videozáznamem, 
což dovoluje sledovat sou vis lost echolokace a chování.

Při analýze je nutné dodržovat stejné nastavení základních parametrů (sampling frequency, 
FFT window, FFT overlap, FFT size); při jakékoli takovéto změně se posune časové i frek venč ní 
rozlišení.

Klasifi kace signálů
Echolokační signály
Echolokační signály se obecně klasifi kují podle frekvenčního průběhu (obr. 1): 
1. signály o konstantní frekvenci (CF) využívané např. nadčeledí Rhinolophoidea (vět ši nou 
v modifi kaci FM-CF-FM),
2. varianty frekvenčně modulovaných signálů (FM). Oba typy signálů (CF/QCF a FM) jsou 
často kombinovány v závislosti na behaviorální situaci (přelety, jednotlivé fáze při lovu kořisti, 
aj.) a také na typu loviště (otevřený prostor, blízkost objektů, aj.). Kalko & Schnitzler (1993) 
rozdělili FM signály na: QCF signály, které jsou defi novány frekvenčním rozpětím niž ším než 
4 kHz a trváním signálu nad 1 ms. Právě díky malému frekvenčnímu rozpětí jsou téměř totožné 
se signály typu CF. Samostatné či jako složka echolokačního signálu jsou typické pro otevřený 
prostor. Signály s rozpětím mezi 4–15 kHz jsou označované jako úzkopásmové FM (narrow-band, 
NFM, případně shallow FM). Jsou používány nejčastěji také v otevřeném pro sto ru. Ši ro ko pás mo-
vé FM mají frek venč ní rozpětí vyšší než 15 kHz (wide-band, WFM). Sig ná ly bez QCF složky 
s vysokým stupněm frekvenční modulace dosahující 30 a více kHz za 1 ms jsou ozna čo vá ny jako 
strmé FM signály (steep, STFM) (obr. 1).

Sociální signály
U jednoduchých sociálních signálů lze využívat obecnou charakteristiku platnou pro echo lo kač ní 
signály, případně se popisují písmeny abecedy (např. “I” pro STFM signál, “L” pro FM-QCF, aj.) 
(Lundberg 1989, Szkudlarek & Paskiewicz 1999). U složitějších struktur lze použít ter mi no lo gie 
z ornitologických prací (slabika, fráze, motiv, aj.). Dále se používají čísla či pís me na abecedy při-
řa ze ná určitým strukturám nebo jsou jednotlivé typy signálů nazvané podle pří sluš né ho kontextu 
(např. “screech”, “hallo call”, “whine”, aj.) (Barclay et al. 1979, Kozhurina 1996, aj.).

Faktory měnící nahrávané signály
1. Vliv vzdušného prostředí. Míra atmosférického pohlcování (atenuace) je obecně závislá na 
teplotě, vlhkosti, tlaku, ale především na frekvenci vysílaného signálu. Nejlépe pohlcovány jsou 
signály o krátké vlnové délce a tedy o vysoké frekvenci. Míra atenuace ve volném prostoru při 
tlaku 101 325 Pa, teplotě 15 °C a vlhkosti 70 % při vysílání echolokačních signálů o frek ven ci 
40 kHz bude 1,23 dB/m, zatímco při vysílání signálů o frekvenci 20 kHz jen 0,48 dB/m (vy poč-
te no podle ISO9613). Šíření signálu v atmosféře dále ovlivňují gradienty teploty a větru. Na 
nahrávaných echolokačních signálech se pohlcování projeví kromě snížení hlasitosti především 
ztrátou vyšších frekvencí a harmonických tónů (a tedy následnou změnou frekvenčních pa ra me t rů 
jako např. rozpětí signálu, aj.) (Jensen & Miller 1999).
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Obr. 1. Klasifi kace echolokačních signálů podle frekvenčního průběhu.
Fig. 1. Classifi cation of echolocation signals based on frequency course.

2. Vliv Dopplerova jevu. Frekvence signálu se mění vzhledem k pohybu netopýra nebo po hy-
bu pozorovatele. Při přibližování dochází ke zvýšení frekvence, při vzdalování dojde ke sní že ní 
frek ven ce. Nejjednodušeji vysvětlitelná varianta nastává v okamžiku, když netopýr letí přímo 
k pozorovateli. Pak lze výslednou frekvenci zjistit ze vztahu f = [(c ± v)/c]f0, kde c odpovídá 
rych los ti zvuku v daném prostředí, v rychlosti, kterou se netopýr přibližuje k pozorovateli a f0 
originální frekvenci vysílané netopýrem. Je-li průměrná letová rychlost druhu Pipistrellus pi pis t-
rel lus ve vyhledávací fázi lovu 4,54 m/s (Jones & Rayner 1989) a frekvence vydávaného signálu 
46 kHz, pak bude výsledná nahrávaná frekvence, při teplotě prostředí 15 °C, při bli žu jí cí ho se 
netopýra vyšší přibližně o 0,6 kHz.
3. Pohlcování signálu způsobené okolními překážkami ve vztahu k vysílané frekvenci. 
Od liš né typy vegetace pohlcují různé frekvence různě intenzivně. Také je možno zaznamenat 
pravidelné kolísání „hlasitosti“ vlivem turbulence nebo chováním zvířete, např. otáčením hlavy 
z jedné strany na druhou, tak, aby netopýr pokryl celou oblast před sebou (Marten & Marler 1977, 
Wiley & Richards 1982). 
4. Změny signálu vznikající při nahrávání v blízkosti překážek nebo u jedinců v úkrytu. Je-li 
signál odražen od vysoce refl ektivního povrchu, může být hlasitější než originální signál. Takto 
vznikají ozvěny, mnohonásobné ozvěny nebo dozvuk. Mezi původním a odraženým sig ná lem pak 
dochází k interferenci, která mění jejich parametry. U druhu Myotis daubentonii lo ví cí ho nízko 
nad vodní hladinou, která slouží jako velmi dobrá odrazová plocha, byly pozorovány modifi kace, 
tzv. null model (Kalko & Schnizler 1989) 

Konkrétní příklady transformace signálů
Na tomto místě uvádíme přehled skupin jednotlivých změn signálů pozorovaných v našem ma te-
ri á lu. Naleznete zde jejich charakteristiky a hlavní odlišnosti od signálu ideálního pro druhovou 
identifi kaci popřípadě následné měření parametrů. Nahrávky v systému time expansion (detektor 
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Obr. 2. Spektrogram echolokačního signálu typu FM-QCF druhu Pipistrellus nathusii bez (1) 
a se dvěma ozvěnami (2).

Fig. 2. Spectrogram of FM-QCF echolocation signal of Pipistrellus nathusii without (1) 
and with two echoes (2).

D240X) byly digitalizovány a následně vizualizovány programem Batsound 1.2. Analýza nahrávek 
proběhla manuálně přímo z monitoru PC v nastavení sampling frequency 22.050 Hz, Hamming win-
dow, FFT size 512, FFT overlap 87%. Celkem do analýz vstupovalo 200 sekvencí rodu Pipistrellus, 
20 Myotis daubentonii, 10 M. mystacinus a/nebo M. brandtii, 5 Eptesicus serotinus a 20 Nyctalus 
noctu la nahraných na lovištích. Byl sledován počet jednotlivých struktur, jejich fragmentace popř. 
další možné modifi kace s ohledem na specifi ckou, nestandardní situaci. Mo di fi  ko va né signály byl 
srovnáván s nezměněnými signály získanými v optimálních podmínkách v otevřeném pro sto ru, 
bez překážek, bez přítomnosti dalších jedinců stejného nebo jiného druhu. U mnoha změněných 
signálů byly zaznamenány různé artefakty způsobené prostředím či médii.  
1. Ozvěny, mnohonásobné ozvěny, dozvuk. Obvykle jsou sledovány parametry samotného sig-
ná lu, pouze v ojedinělých případech také jeho ozvěny. Základním úskalím jakékoliv analýzy je 
správ ná iden ti fi  ka ce vlastního signálu. V případě jednoduchých ozvěn je původní signál obvykle 
snadno od li ši tel ný a lze ho proto použít do akustické analýzy. Je však nutné rozlišit skutečné ozvěny 
původního signálu od signálů vysílaných ostatními jedinci. Signály lze ve většině případů odlišit 
v celé sek ven ci na základě rozdílných intervalů a intenzity (Bartonička et al. 2006). Intervaly 
signálu a ozvěny (měříme-li od začátku pulzu k začátku ozvěny) se většinou pohybují v rozmezí 
od 2 do 20 ms bez ohledu na druhovou příslušnost. Nejdelší námi zaznamenaná vzdálenost byla 
90 ms (obr. 2 a 4).
2. Signály změněné odrazem od překážek. Často zaznamenávaná byla také změna signálu po 
odrazu od rovných překážek (např. zeď) připomínající výše zmíněný null model (obr. 3). Signál 
je však při zobrazení na spektrogramu rozdělen do menších úseků. Takto modifi kované sig ná ly 
jsou časté zvláště u druhu M. daubentonii, který jako jediný z námi sledovaných druhů loví velmi 
nízko nad vodní hladinou, která vytváří ideální odrazovou plochu. Tato fragmentace velmi kom-
pli ku je získání většiny parametrů signálu (Kalko & Schnitzler 1989).
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Obr. 3. Spektrogram a power spectrum echolokačního signálu typu STFM druhu Myotis daubentonii (1) 
a pozměněný odrazem z vodní hladiny, tzv. null model (2) podle Kalko & Schnizler (1989).

Fig. 3. Spectrogram and power spectrum of STFM echolocation signal of Myotis daubentonii (1) 
and signal modifi ed by water refl ection, so-called null model (2) according to Kalko & Schnizler (1989).

Obr. 4. Spektrogram části sociálního signálu druhu Pipistrellus nathusii (1) a změněný mnohonásobným odrazem od 
blízkých překážek (např. netopýr v úkrytu, nevhodně umístěný mikrofon, aj.) (2).

Fig. 4. Spectrogram of the part of mating call of Pipistrellus nathusii (1) and call modifi ed by reverberation (2).

3. Znečištění nahrávek růz ný mi šumy z okolí. V terénu je běžný výskyt celé řady ne žá dou cích 
a rušivých zvuků, které přesahují slyšitelné spek t rum. K nejčastějším šumům patří nárazy větru 
na mikrofon, zvuky hmyzu (mohou vystupovat i do 40 kHz), vody, listoví (např. osiky), nevhodné 
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oblečení, lidská řeč (zvláš tě sykavky jsou za chy tá vá ny přes celé spektrum frekvenci), pohyb na 
písčitém podkladu aj. Proto je nezbytné analyzovat pouze sekvence nahrávek s přiměřeným po mě-
rem signálu a šumu “sig nal-to-noise ratio”. Mezi další umělé zvuky patří krátké vysokofrekvenční 
CF pulzy na začátku a konci nahrávky u některých rekordérů. Jisté zma te ní a případné zaměnění 
za echolokační sig ná ly může dále působit zvláště při detektoringu v systému heterodyning pra vi-
del ný zvuk ko vo vých předmětů (např. klíče, přezky, aj.) za chůze.
4. Změny kvality signálu související s použitými přístroji. Těmito změnami rozumíme od chyl ky 
vznikající přenosem signálu z detektoru do nahrávacích zařízení, dále pak převodem na hrá vek do 
počítače. K chybě dochází každou kon ver zí mezi digitálními formáty. Při ví ce ná sob ném převodu 
signálu obvykle docházelo ke ztrátám slabých signálů, harmonických frek ven cí, vymizení po čá-
teč ních frekvencí, stírání rozdílů mezi sig ná lem a ozvěnou apod. Tyto chyby se při každé další 
konverzi násobily. Zvláštní pozornost je nutno věnovat různým komprimacím, které dnes řada 
nahrávacích přístrojů provádí automaticky. Tyto komprimace signály zcela de gra du jí a nelze 
je již dále ana ly zo vat. K dalším nežádoucím změ nám patří např. přebuzení sig ná lem o vysoké 
intenzitě, nevhodné nastavení funkcí na nahrávači, nevhodný nahrávač, ne do sta teč né na pá je ní 
(slabé baterie), na sta ve ní fi ltrů v programech pro analýzu signálů, aj. (obr. 5, 6).

Diskuse
Určování druhů v terénu 
K určování druhů se obecně využívají signály z tzv. vyhledávací fáze (search phase) lovu ko řis ti 
(Murray et al. 2001). Základními parametry jsou frekvence s maximální energií, frekvenční průběh 
signálu (typ FM, CF aj.), délka intervalů mezi signály a délka trvání signálu. Flexibilita sig ná lů 

Obr. 5. Spektrogram echolokačního signálu typu QCF druhu Nyctalus noctula (1) a změněný následkem vstupu  signálu 
s vysokou intenzitou mikrofonem detektoru (2).

Fig. 5. Spectrogram of QCF echolocation signal of Nyctalus noctula (1) and signal modifi ed by over-excitation 
of detector microphone (2).
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je vysoká zvláště u typických vzdušných lovců jak v průběhu lovu (od QCF signálů s nižší frek-
ven cí, delším trváním signálu a dlouhými intervaly k STFM signálů v terminální fázi, tzv. fe e ding 
buzz), tak v závislosti na prostředí (směrem k více zaplněnému prostředí roste frek venč ní rozpětí 
a frek ven ce s maximální energií a zkracuje se délka trvání a intervaly mezi sig ná ly) (Schnitzler 
& Kalko 1998). Je tedy užitečné znát navíc dané lovecké prostředí a loveckou strategii druhu, 
zvláště v případě, obsahuje-li detektor pouze systém heterodyning. Obvykle je také nutno učinit 
několik poznámek o siluetě netopýra, výšce letu a loveckém chování v době pořízení nahrávky. 
Uvedení těchto informací zásadně usnadní identifi kaci jednotlivých druhů z nahrávek (u detektorů 
s analyzovatelnými výstupy v PC). 

Určování druhů z nahrávek 
V nahrávkách se kromě signálů deformovaných vnějšími vlivy pravidelně vyskytuje určité pro cen-
to „neurčitelných“ signálů s hodnotami platnými pro více druhů. Ve výsledcích uvedené ar te fak ty 
druhovou identifi kaci ještě dále komplikují. Určení by se tudíž nemělo zakládat na měření něko-
lika málo jednotlivých signálů, ale na celých sekvencích. Několik prací také do klá dá, že je díky 
velké variabilitě signálů vhodné použít zpracování vícerozměrnými metodami (např. Vaughan et 
al. 1997). Od 90. let byla publikována řada prací udávajících parametry a so no gra my echo lo kač-
ních signálů (z novějších např. Řehák 1999, Barataud 2001, Skiba 2003), které po sky tu jí vhodný 
srovnávací materiál popřípadě jednoduchou kategorizaci signálů. Kromě ko merč ně dostupných 
nahrávek evropských netopýrů (např. Barataud 1996) se nachází audio zá zna my echo lo kač ních 
signálů vybraných druhů (systému heterodyning nebo time expansion) také na we bo vých strán-
kách, např. www.avisoft-saslab.com/sounds.htm#bats, www.londonbats.org.uk/batdets.htm, 
www. batbox.com, http://pubwww.srce.hr/botanic/cisb/doc/fauna/sisavci/sismisi/gla so sis.htm. 

Obr. 6. Spektrogram sociálního signálu druhu Pipistrellus nathusii (1) a změněný mechanickou poruchou 
kazetového nahrávače (2).

Fig. 6. Spectrogram of social call of Pipistrellus nathusii (1) and call modifi ed by mechanical failure 
of cassette-recorder (2).
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