
Metody odchytu a odběru 
živočichů



• odběry (odchyty) živočichů se provádí za účelem 

zjištění různých ekologických charakteristik týkajících 

se místa či populace druhu

• při odběrech je nutno zaznamenat:

• datum

• denní dobu

• název lokality

• aktuální meteorologickou situaci

• další důležité skutečnosti 

• z hlediska bioindikace se nejčastěji hodnotí hmyz a 

pavoukovci



Odchyt bezobratlých živočichů



Smýkání
• používá se pro zjišťování kvality a kvantity  

společenstev hmyzu nejčastěji v bylinném nebo  

nízkém keřovém porostu

• základní pomůckou je smýkací síť na tyči

• sítí smýkáme po povrchu vegetace, sítí opisujeme  po  

porostu plochou ležatou osmičku

• touto metodou je vhodné lovit hmyz v době jeho  

maximální aktivity (v létě mezi 11-16 hodinou)



Smýkací síť a pohyb při práci













Sklepávací metoda

• při sklepávání hmyzu z korun stromů, keřů a jiné 

vegetace používáme tzv. sklepávacích pláten, které 

rozprostřeme  pod část stromu (někdy stačí použít 

obráceně postavený deštník)

• několika údery např. klackem do stromu setřeseme 

hmyz

• sklepávání je vhodné provádět brzy ráno, když 

hmyz není aktivní, nebo za chladného počasí



Sklepávací síť



Metoda odchytu do zemních 
pastí

• slouží ke sběru epigeicky žijících živočichů

• jako pasti se používají plastové láhve nebo kelímky

• jako konzervační činidlo se používá ethylenglykol,  

4% roztok formaldehydu nebo solný roztok

• pasti se zakopou do země nejčastěji v linii v 

rozestupech asi 5 - 20 m případně se zakryjí stříškou 

proti dešťové vodě



Zemní past na lov hmyzu



Zemní past z plastové láhve







Prosévání

• jde o metodu získávání hmyzu z lesní hrabanky, 

listí a podobného materiálu pomocí tzv. prosívadel

– soustava sít, zachycujících postupně jemnější 

materiál

• lze využít také kombinace hrubého kuchyňského 

cedníku a lavoru

• v nejhrubší frakci získáme živočichy s největší 

velikostí (střevlíky, larvy velkých brouků atd.)

• prosevy lze provádět během celého roku



Odchyt hmyzu na světlo

• využívá se kladné fototaxeřady druhů hmyzu na 

světlo, tj. jeho pohybu směrem ke světelnému zdroji

• týká se to druhů, které jsou aktivní ve večerních a 

nočních hodinách (noční motýli, brouci, dvoukřídlí 

atd.)

• na vhodné místo nainstalujeme silný světelný zdroj 

s UV zářením a síť nebo bílé plátno



Noční lov hmyzu na světlo

















Odchyt pomocí feromonů

• využívá se lákání samců hmyzu na pohlavní 

feromony samic

• tato metoda se využívá při kontrole škůdců v 

kombinaci s lepovou deskou nebo při monitoringu

• sleduje se množství odchycených jedinců za jednotku 

času









Extrakce půdní mezofauny

• tuto součást edafonu získáme v tzv. Tullgrenově

eklektoru

• vzorek půdy umístíme do síťky nad nálevkou a 

půdu ponecháme vysychat 24 hodiny buď 

samovolně nebo pod rozsvícenou žárovkou

• živočichové unikají před světlem, teplem a 

suchem dolů a padají do nádobky, v níž může být 

fixační roztok 



Schéma Tullgrenova eklektoru k získávání zooedafonu



Odchyt obratlovců



Různé typy pastí k odchytu živých drobných 
zemních savců



Odchyt a kroužkování ptáků



• k odchytu ptáků se používají většinou nárazové sítě

• k označování ptáků se používají hliníkové kroužky, 

případně pro zvláštní účely barevné kroužky z plastu

• v případě nálezu okroužkovaného ptáka se podává 

informace na Kroužkovací stanici ČSO v rámci 

Národního muzea v Praze



• v současné době kroužkování objasňuje řadu detailů:

• zjišťování zimovišť, hnízdišť, migračních cest

• letní potulky v době po vyhnízdění

• věrnost k jednomu zvolenému hnízdišti

• původ ptáků na hromadných nocovištích

• informace o trendech početnosti druhů














































