
Jak na zvířata na Kokořínsku? 

 
Netopýři 

• Co budu potřebovat? 

• Detektor netopýrů ( my jsme používali Franzis Verlag) 

• Klíč k určování frekvencí 

• Vhodný terén (jeskyně, večerní louka,…) 

• Jak na to? 

• Připravím si detektor, aby byl schopen pouřití 

• při stmívání zapnu detektor, který bude zaznamenávat frekvence 

• pak už jen stačí porovnat a určit jednotlivé druhy díky jeho zvukové frekvenci  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drobní hlodavci 

• Co budu potřebovat? 

• Několik živochytek 

• klíč k určování savců 

• návnady ( salám, maso,…) 

• Jak na to?  

• Do suchého listí, do nory, myší díry,… nastražíme živochytku, do které dáme návnadu 

• Po cca 2 hodinách pasti zkontrolujeme živochytky a můžeme se pustit do určování úlovků!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

     

     

  

 

 

 

 



 

 

Motýli 

• Co budu potřebovat?  

• Sladký barevný odvar, ideálně z piva pro omámení, které motýlům neublíží 

• barevný, bílý šátek (látka) 

• křížaly 

• baterka 

• Jak na to? 

• U tohoto pozorování je možné využít více možností: 

• Křížaly namočím do odvaru a rozvěsíme po louce – omámené motýly si opatrně 

prohlédneme případně vyfotíme 

• barevné šátky rozprostřeme po louce a čekáme :-) 

• bílou látku večer položíme na louku a svítíme na ni baterkou. Toto funguje především na  
noční motýly 

 

Střevlíci  

• Co budeme potřebovat? 

• Kelímky od jogurtů 

• přepravka/krabička na pozorování  

• lopatka 

• návnada – maso (ideálně játra, salám,…) 

• Jak na to?  

• Lopatkou vykopeme díru, odpovídající velikosti kelímku, který do ní dáme 

• pasti na místě necháme přes noc, kdy jsou střevlíci nejaktivnější, a ráno si můžeme jít 

prohlédnout úlovky, které můžeme pozorovat např. 

pozorovacími krabičkami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vodní živočichové – korýši, hmyz,… 

• Jak na to? 

• Lahve PET  

• Návnada – maso, např. játra,… 

• Pozorovací krabičky, misky 

• Cedníky 

• Jak na to? 

• Vytipujeme si úsek, ve kterém bychom mohli nalézt nějaké živočichy 

• Do toku dáme past  

• Cedníky lovíme vodní živočichy a pak můžeme začít určovat   


