
Pokyny pre pozorovateľov 
Sleduje sa aktivita na hniezde, optimálne s presným časom pozorovania. Môžeme zapísať aj 
počasie.  
Zamerať sa na neštandardné situácie, najmä vo vzťahu k návštevnosti na hrádzi a možné 
rušivé vplyvy (hluk, psy, zámerné rušenie). Zapíše sa príchod a odchod, pričom je jedno, akú 
dlhú dobu tam bude pozorovateľ. 
Zapisuje sa aj návštevnosť hrádze počas pozorovania (napríklad čiarkami), teda koľko ľudí 
prejde po hrádzi, jedno ktorým smerom. Nevadí, že niektorí ľudia budú započítaní dva krát. 
Dôležitá je frekvencia ľudí. Takisto sa nemusia odlišovať cyklisti, či korčule, dôležitý je počet 
ľudí, ktorí prejdú okolo hniezda.  
 
Ďakujem a prajem príjemné zážitky s bocianmi. :-) 
 

4.4. 2020 - G. Kalašová 
Príchod na lokalitu o 16:00, odchod o 16:30, najskôr bolo hniezdo prázdne, ale bocian priletel o 16:15, 
bol tam sám. Jasno slnečno. Návštevnosť nebola zisťovaná.  

 
6.4. 2020 - Julka Chytilová 
13:27- začiatok pozorovania, bociany stoja vedľa seba navzájom si uhládzajú pierka zobákmi. Jeden z 
nich /tipujem, že samec, lebo po chvíli si on na samicu vyskočil/ začal potom upravovať hniezdo. 
Zobákom presúval vetvičky z miesta na miesto. Ten druhý /teda zrejme samica/ si po chvíli 
prešľapovania na mieste sadol a sledoval mňa aj partnera. 
13:31 Úprava hniezd skončila a samec stojí a upravuje samici pierka na hlave. Tej sa to po chvíli 
akosi prestane páčiť, postaví sa s roztiahnutými krídlami a zo dva razy nimi mávne tak, že čiernymi 
pierkami zo dva krát capne po hlave samca. Zloží krídla a opäť stoja vedľa seba. Samec na dvoch 
nohách, samica len na jednej a hľadia na hniezdo pod seba.  
13:36 Samec oblúkom preletí na záhradu blízkeho domu. Prechádza sa tam okolo dreveného 
záhradného altánku, okolo sliepok, ktoré mu vôbec neprekážajú. Po chvíli vyletí späť do hniezda s 
vetvičkou v zobáku. Samica zakloní hlavu úplne dozadu k chrbátiku a víta ho hlasným klepotaním 
zobáka. Samec vetvičku vložil medzi ostatné a zapravil ju do hniezda. Chvíľu ju presúval, potom ju 
nechal tak, vzpriamil sa a opäť si začali čistiť pierka. 
13:43 Samec sa pomaly postavil oproti samici, chvíľu tak stáli. Potom jej on vyskočil na 
chrbát,mávajúc krídlami. Zobákom jej prechádzal po pierkach na hrudi. Ona zdvihla hlavu k nemu a 
klepala zobákom. Potom z nej on zoskočil. Asi sa párili. 
13:43 Samec zletel do tej istej záhrady čo predtým. Vrátil sa s vetvičkou. Bejly a jeden domáci pes ho 
zbadali a začali štekať. Bociany psov úplne ignorovali. Samica stála v hniezde a psí štekot s ňou ani 
nehol. Samec pokojne ukladal vetvičku do hniezda. Potom sa otočil a obzeral si druhú stranu hniezda. 
Prudkými pohybmi hlavou z boka na bok vytrhával konáriky, ktoré sa mu nepáčili, alebo príliš vytŕčali a 
kládol ich inde.  



13:50 Zase len stoja. Okolo ide rodina s malými deťmi. Deti výskajú, dospelí si bociany fotia. Oni sa 
ani nepohnú, zdá sa, že sú už zvyknutí. S vypnutými hruďami svoja a pozerajú pred seba. Keď 
rodinka odíde, samica vystrie pravé krídlo a zobákom si zájde pod neho upravujúc si čierne letky. 
13:57 Stoja pri seba ale samica už len na jednej nohe so zobákom medzi pierkami na hrudi. 
14:03 Obaja si sadli do hniezda, tak, že im len hlavy na dlhých krkoch trčia. 
14:05 Samica sa postavila na nohy, samec zostal sedieť s hlavou otočenou odo mňa a so zobákom 
pod krídlom. 
14:11 Samec sedel ďalej v hniezde, keď sa stojaca samica naklonila k nemu a strčila doň zobákom. 
Samec zdvihol hlavu a ona mu začala naprávať pierka okolo očí a na krku.  
14:19 Samec ležal s privretými očami, len sem-tam žmurkol čiernou zreničkou na mňa, alebo k svojej 
partnerke. Tá do neho neprestajne strkala zobákom, niekedy ho ďobla tak, že sa musel trochu 
nadvihnúť, a až keď mu po pár sekundách prešla pierka, mohol si znova ľahnúť. 
14:20 Koniec pozorovania 
 

7.4. 2020 - G. Kalašová 

Príchod na lokalitu 10:00, odchod z lokality 10:30, návštevnosť som nesledovala.  
Na hniezde bol po celú dobu len jeden bocian.  
Pri hniezde sa pristavovali ľudia, fotili si ich. Popod hniezdo prešiel človek s dvoma psami.  
Tieto aktivity nemali vplyv na správanie bociana.  
 

 
 

 

8.4. 2020 - Julka Chytilová  

 
Počet návštevníkov: 45 



Poznámka: vždy, keď niektorí z nich vzlietol, snažila som sa im pozerať na nohy. Pokiaľ viem, krúžky 
nemajú. 
13:00 Začiatok pozorovania- Obaja sú v hniezde. Stoja a zobákmi si čistia perie na hrudi, aj na 
krídlach. Sem-tam zdvihli hlavu a rozhliadni sa vôkol. Nikdy sa však nerozhliadajú príliš dlho, okolie 
ich asi veľmi nezaujímalo, hlavne sa čistili. 
13:11 Samec sa začal prechádzať po hniezde a naprávať vetvičky. Chytal ich do zobáka a potriasal 
hlavou zboka na bok, aby ich uvoľnil zo splete ostatných vetvičiek hniezda. Keď ju dostal, uložil ju na 
miesto, ktoré sa mu zdalo vhodnejšie. Potom si našuchoril pierka na krídlach a postavil sa sprava po 
boku svojej partnerky.  
13:15 Samec zletel z hniezda. Oblúkom preletel tesne popri zemi. Stratil sa mi z dohľadu medzi 
kríkmi, ale viem, že zletel na štrkovú cestu pod Vodným dielom.  
13.16 Samec sa vrátil. V zobáku doniesol trs machu a trávy. Samica, ktorá si medzitým v hniezde 
sadla, začala vydávať akési sípavé zvuky, podobné tichému kašľaniu, alebo vzdychaniu. Postavila sa 
a samec uložil trávu a mach do hniezda (pri pristávaní trochu upustil a zhodil partnerke na hlavu). 
Spolu ho začali naprávať a tiež presúvali vetvičky.  
13:20 Samec prestal upratovať konáriky. Chvíľu stál, potom si samec znova našuchoril pierka a 
vyskočil samici na chrbát (teda párenie). Samica zakláňala hlavu dozadu k nemu, zobákom mu 
prechádzala pierka na hrudi. Nakoniec samec zoskočil. 
13:28 Samec zletel znova na štrkovú cestu, teraz už nie veľmi ďaleko za kríky, videla som na neho. 
Do zobáku si nabral pokosenú suchú trávu, ktorá ležala popri chodníku. Nabral si jej riadne veľa. S 
kopou trávy v zobáku sa začal pomalým krokom prechádzať po chodníku. Prešiel pár metrov, 
nakoniec vzlietol. Neletel priamo k hniezdu. Mávajúc krídlami najprv opísal oblúčik ponad strechy 
domov. Potom zosadol v hniezde. Spolu so samicou začali trávu upravovať pod seba.  
13:34 Stáli vedľa seba, sem tam si uhladili pierka na chrbte.  
13:38 Samec zletel na betónovú cestu Vodného diela, preletel asi pätnásť metrov odo mňa. Chvíľu sa 
prechádzal, potom zišiel nižšie k vode, k nízkým trsom trávy. Išiel stále ďalej od hniezda a sem tam 
sklonil hlavu k zemi. Napokon si vybral jeden konár zo zeme a vrátil sa späť do hniezda. Samica ho 
opäť privítala sípavými zvukmi. Samec chcel konár zložiť k ľavému boku hniezda, no ten mu vypadol a 
spadol na zem pod hniezdo, kde ich už zopár spadnutých bolo. Samec za ním chvíľu hľadel na zem, 
potom sa otočil a postavil vedľa samice, akoby sa nič nestalo.  
13:43 Navzájom si uhládzajú pierka, obzerajú sa okolo seba a postávajú.  
13:48 Koniec pozorovania.  

 



9.4. 2020 - Julka Chytilová

 
Počet návštevníkov- 67 
14:01 Začiatok pozorovania. Obaja sú v hniezde, rozhliadajú sa po okolí a upravujú si 
pierka.  
14:03 Samica si ľahla do hniezda. Samec ju nenechal dlho ležať. Postavil sa jej na chrbát 
mávajúc krídlami. Samica sa postavila. Chvíľu sa párili. Nakoniec z nej samec zoskočil, no 
samica si už späť neľahla. Stáli obaja chrbtami oproti sebe. Samec sa pozeral na vodné 
dielo, samica k nemu chrbtom, si upravovala pierka na hrudi.  
14:06 Samica nechala svoje pierka a začala naprávať konáriky po krajoch hniezda. Samec 
sa k nej rýchlo pridal. Chvíľu spolu upravovali kraje hniezda, aj mach a trávu pod sebou, 
potom si samec ľahol do hniezda.  
14:08 Samica naklonila hlavu na bok a začala samcovi uhládzať pierka na hlave a krku. 
Špičkou zobáka ho jemne ďobla do hlavy. Ďobala ho, kým trochu nenatiahol krk, aby mu naň 
ona dočiahla zobákom a upravila mu pierka.  
14:12 Samica prešla v hniezde trocha ďalej od samca a zostala stáť, rozhliadajúc sa po 
okolí.  
14:21 Samec zaspal, už sa ani nehol. Samica ho nechala. Stála a rozhliadala sa okolo seba. 
14:29 Samica zdvihla nohu a prudkými pohybmi sa poškrabala na krku. Potom si aj ona 
sadla na kraj hniezda.  
14:33 Samica sa postavila a začala si čistiť letky na krídlach. Mamina bola so mnou a 
bociany pofotila.  
14:34 Koniec pozorovania 
 

 

 

 

 



10.4. 2020 - Braňo Dominiak 

Záznam z pozorovania 
 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 111 ľudí 
Počasie: Počas pozorovania bolo polojasno a fúkal mi 
         -Zároveň trochu upravil hniezdo a potom si sadol. 
         - Medzitým som zbadal aj druhého bociana na oblohe nad dedinou, do hniezda však    
           nepriletel. 
Začiatok pozorovania: 14:03 
14:03-V hniezde sedel jeden bocian a upravoval si perie na krku a chrbte 
         -Pohlavie sa mi nepodarilo určiť. 
14:07-Bocian sa postavil, zaklonil hlavu až k chrbtu a začal klepotať zobákom. 
14:10-Bocian sa opäť postavil a upravoval si pierka na krku, chrbte a krídlach. 
         -Chvíľu sa obzeral po okolí a potom ešte skontroloval hniezdo. 
14:14-Bocian si opäť sadol a upravoval si pierka. 
14:16-Pod hniezdom prešli dvaja ľudia so psom a dvaja ľudia na koňoch. 
         -Bocian im nevenoval pozornosť. 
14:20-Bocian sa postavil a upravoval hniezdo . 
14:21-Bocian stál a znova si upravoval pierka. 
14:23-Bocian upravoval hniezdo. 
14:27-Bocian sa vyprázdnil a sadol si. 
14:31-Bocian sa postavil a odletel. 
         -Do konca pozorovania sa už nevrátil. 
 
Koniec pozorovania: 14:52 

11.4. 2020 - Alenka Badurová 

 

 
 

12.4. 2020 - Julka Chytilová  

 
Počet návštevníkov: 66 
10:15 Začiatok pozorovania - Hniezdo je prázdne. Nie je v ňom ani jeden z bocianov.  
10:25 Bociany stále neprichádzajú. 
10:35 Bociany nechodia. Okolo ich hniezda však poletujú tri vrabce. Sem tam si niektorí z 
nich sadne na vyčnievajúci konárik hniezda.  
10:38 Jeden trúfalý vrabec priletel sám a sadol si rovno do stredu hniezda na suchú trávu v 
ňom (stále prázdneho hniezda).  



10:48 Bociany sa nevrátili. Koniec pozorovania.  
 

13.4. 2020 - Julka Chytilová 

 
Počet návštevníkov - 97 
10:53 Na hniezde sedí len jeden bocian - samec. Druhého nebolo nikde vidieť. Samec 
opravoval vetvičky a trávu hniezda pod sebou a potom si sadol.  
10:59 Samec sedí v hniezde.  
11:00 Vrabce nelietajú, nevidno ani straky, ktoré sú častými návštevníkmi. Bocian je pokojný, 
nevyzerá, že by mu niečo vadilo. Lenivo sedí v hniezde s privretými očami, ktoré občas 
pootvorí.  
11:12 Bocian sedel, potom si posediačky začal čistiť pierka na hrudi a krku. Nakoniec sa 
postavil a čistil sa. Pierka na hrudi mal strapaté - rozcuchané vetrom.  
11:15 Bocian zacúval na kraj a vyprázdnil sa na bočné konáriky hniezda. Potom sa vrátil 
naspäť do stredu hniezda a opäť si ľahol.  
11:21 Bocian stále sedí, teraz ale otočený chrbtom ku mne. Toho druhého stále nevidno.  
11:25 Po spodnom chodníku Vodného diela - popod hniezdo - prechádzala rodina so psom. 
Hnedý stafordský teriér si označkoval bocianí stĺp. Bocian sedel ďalej a psa si nevšímal. sa 
zdalo, že mu už-už vypadne. Nespadol. 
11:34 Bocian stále presúva konár po celom hniezde, akoby nevedel kam ho má položiť. Ešte 
chvíľu sa s ním pasoval, potom ho nechal na kraji hniezda. Začal upravovať trávu pod Vôbec 
nevyzeral, že by mu pes prekážal.  
11:28 Bocian posediačky začal vyhadzovať zobákom z hniezda akési guľaté predmety - 
skaly, alebo exkrementy. Postavil sa a začal upratovať trávu pod sebou.  
11:33 Bocian začal zobákom upravovať veľký konár. Presúval ho úplne ku kraju hniezda, až 
sebou. 
11:36 Koniec pozorovania.  
Mamina fotila.  

 
 



 

 

16.4. 2020 - Julka Chytilová 

 
Počet návštevníkov: 145 
 
14:58 začiatok - Obaja sú v hniezde. Samec sedí a samica stojí, čistí si pierka. Pod ich 
hniezdom sa hrajú dva vrabce. Vešajú sa po kovovej konštrukcií, držiacej hniezdo. 
15:00 Samica sa prestala čistiť. Stojí na jednej nohe. Vrabce odleteli. 
15:10 Samec sa trochu pohol, našuchoril si pierka na krídlach a sedel v hniezde ďalej. 
15:15 Samica na chvíľu pootvorila zobák, akoby si zívla. Samec ju o chvíľu napodobnil. 
Hlavu s otvoreným zobákom zaklonil dozadu.  
15:18 Samec sa postavil, zacúval trocha dozadu a vyprázdnil sa ponad okraj hniezda. Potom 
si znova sadol. 
15:26 Opäť prileteli vrabce. Podľa tmavšieho sfarbenia boli obaja samce. Vešali sa na 
kovovú konštrukciu pod hniezdom. Potom sa trochu osmelili a vyleteli na okraj hniezda. 
Lietali pomedzi konáriky. Vešali sa na vetvičky. Bocianom zrejme malé vtáčiky nevadili.  
15:29 Samec sa rýchlo a nečakane postavil a vzlietol. Letel ponad strechy domov smerom 
na Tepličku. Už sa nevrátil.  
15:30 Samica si sadla do prázdneho hniezda. Konečne ho mala teraz len sama pre seba. 
15:40 Samica sa po sediačky pustila upratovať hniezdo. Vyhadzovala odtiaľ mach a trávu a 
všetko, čo sa jej tam nepáčilo.  
15:50 Koniec pozorovania. 
 

18.04. 2020 Braňo Dominiak 

 
Záznam z pozorovania 
 



Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 160 ľudí 
Počasie: jasno, fúkal silný vietor 
Začiatok pozorovania: 16:04 
16:04 V hniezde boli dva bociany. Jeden stál a upravoval si pierka, druhý sedel v 
hniezde.         Pohlavia sa mi nepodarilo rozlíšiť. 
16:05 Druhý bocian sa tiež postavil. 
16:06 Oba bociany stáli a upravovali hniezdo. 
16:07 Oba bociany si začali upravovať pierka. O chvíľu jeden prestal a znova začal 
upravovať hniezdo. 
16:08 Jeden z nich si opäť sadol. Obaja si upravovali pierka. 
16:13 Bocian, ktorý stál, rozprestrel krídla a zdvihol jednu nohu. Po chvíli sa vrátil do 
pôvodného postoja. 
16:14 Bocian, ktorý stál, si začal upravovať pierka. 
16:15 Tento istý bocian rozprestrel krídla a zdvihol jednu nohu. Po chvíli sa postavil na obe 
nohy a začal si obzerať hniezdo. 
16:16 Tento istý bocian si upravoval pierka. 
16:20 Tento istý bocian odletel. Do konca pozorovania sa nevrátil. 
16:23 Bocian, ktorý zostal v hniezde, sa postavil, prezrel si hniezdo a prehrabol si nohou 
pierka na krku. Po chvíli sa vyprázdnil. 
16:24 Bocian si sadol. 
16:33 Koniec pozorovania 
 

20.4.2020 Branislav Dominiak 

                                                                      Záznam z pozorovania 
 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 167 ľudí 
Počasie: jasno, fúkal mierny až silný vietor 
Začiatok pozorovania: 15:46 
 
15:46 - V hniezde bol jeden bocian. 
          - Pohlavie sa mi nepodarilo určiť. 
16:00 - Bocian sa postavil a začal upravovať hniezdo. 
16:01 - Bocian si opäť sadol a začal si upravovať pierka. 
16:23 - Bocian si znova v sede upravoval pierka.  
 
Koniec pozorovania: 16:32 
 

 



 
 

 

 

 

22.4.2020 - Julka Chytilová 

 
Počet okoloidúcich - 111 
13:55 - začiatok Samec hneď po mojom príchode vzlietol a na hniezde zostala len samica. 
Samec preletel ponad hladinu Vodného diela a zosadol si na malú štrkovú pláž na druhom 



brehu, pred drevenou reštauráciou. Najprv postával úplne na kraji na brehu a potom vkĺzol 
do vody a chvíľu sa kúpal.  
13:59 Samec priletel naspäť. Postojačky si začal natriasať krídla, aby zbavil pierka vody. 
Kvapôčky striekali a padali dole na sediacu samicu.  
14:00 Samec sa nohou poškriabal na hlave a znova si začal vytriasať krídla. Potom si začal 
zobákom pierka uhládzať. Letku, po letke z každej strany narovnával. Samica nasledovala 
jeho príklad a posediačky sa tiež začala čistiť.  
14:11 Samica stále sedí. Samec si čistí mokré pierka, až sa mu zobák leskne od vody na 
slnku. Keď zafúkal vietor, samec rozprestrel krídla, aby mu ich prírodný živel pomohol 
vysušiť. Keď vánok ustal, pokračoval v čistení. 
14:28  Popod hniezdo po štrkovej ceste prešlo čierne auto. Sledovala som, či naň bociany 
nejako zareagujú, ale nevenovali mu pozornosť.  
14:30 Samica sa postavila, zacúvala a vyprázdnila sa ponad okraj hniezda. Samec sa pustil 
dole z hniezda. Popri zemi preletel medzi domy smerom na Varín a stratil sa mi z dohľadu. 
Samica si sadla do prázdneho hniezda. 
14:33 koniec pozorovania 
 



 
 

23.4. 2020 - Julka Chytilová  

 
Počet okoloidúcich: 261 



15:05 Začiatok - Na hniezde je len jeden bocian. Sedí presne v strede hniezda, chrbtom ku 
mne. Pozerá na Mojš. Jej (je to samica) partnera nikde nevidieť.  
15:13 Samica stále sedí, nevyzerá, že by sa jej chcelo niečo robiť. Vánok jej nadvihuje 
čierne pierka krídel. Po chvíli, keď dofúka, jej klesnú pierka späť na chrbát.  
15:20 Samica posediačky otočí hlavu a zobákom si prečeše pierka rozcuchané vetrom. 
Potom sa znova otočí.  
15:28 Samica sa postaví a začne zobákom upravovať hniezdo pod sebou. Chvíľu ďobe a 
potom vyhodí z hniezda špiny, ktoré sa jej tam nepáčia (tráva, mach, alebo zlepené pierka).  
15:29 Preletel ponad mňa a hniezdo červený, záchranný vrtuľník a narobil riadny hluk. 
Samica mu nevenovala žiadnu pozornosť. Nevšímala si ho a sedela ďalej v hniezde. Samec 
nikde. 
15:50 Samec sa nevrátil. Samica len sedí. Koniec pozorovania 
 

24.4. 2020 - Branislav Dominiak 

 
Záznam z pozorovania 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 76 ľudí 
Počasie: zamračené, fúkal mierny až silný vietor 
Začiatok pozorovania: 16:11 
16:11 V hniezde sedel jeden bocian. Pohlavie sa mi nepodarilo určiť. 
16:29 Bocian sa postavil a začal upravovať hniezdo. Po chvíli si opäť sadol.  
16:32 Bocian sedel, upravoval si pierka a hniezdo. 
Koniec pozorovania: 16:37 
 

27.4. 2020 - Julka Chytilová 

 
Počet okoloidúcich: 163  
15:00 - začiatok Na hniezde sedí len samica. Pozerá mojim smerom s hlavou naklonenou 
na stranu. Samca nikde nevidieť.  
15:15 Samica sa postavila a zobákom ďobala v hniezde pod sebou. Keď si znova sadla, 
jemne si našuchorila perie. Vyzeralo to, akoby zakryla vajíčka /podľa mňa ich už majú/.  
15:18 Po sediačky si začala upravovať pierka na chrbte.  
15:26 Samica sa opäť postavila a upravila hniezdo pod sebou. Samca nevidno, nad 
hniezdom preletelo len pár čajok.  
15:43 Samica sedí a pozerá na Mojš. Samca nikde. 
15:45- koniec pozorovania 
 

28.4. 2020 - Julka Chytilová  

Počet okoloidúcich: 199 
16:08 začiatok - Na hniezde sú obaja. Samec sedí a samica stojí na pravo po jeho boku, na 
kraji hniezda. Stojí len na jednej nohe.  
16:09 Samica vystrela krídlo aj jednu nohu, akoby sa preťahovala alebo cvičila jógu.  
16:10 Samica sa prešla v hniezde popred samca a potom sa vrátila a postavila na to isté 
miesto.  
16:15 Samica vzlietla. Preletela ponad hladinu Vodného diela smerom na Stráňavy. Tam 
začala krúžiť nad lúkami. Robila veľké kolieska vo vzduchu a v kruhoch sa pomaly začala 
vracať späť. O chvíľu krúžila nad domami Mojša. Vysoko na oblohe pripomínala len malú 
čiernu bodku. Potom sa stratila z dohľadu. Samec sa zatiaľ postavil a upravil hniezdo/vajíčka 
pod sebou. 



16:29 Samec sedí. Na chvíľu pootvoril zobák, akoby si zívol.  
16:31 Okolo prešla jedna pani so synom na bicykloch. Chlapec mohol mať asi tri alebo štyri 
roky. Chlapec: “Aha mami! Hniezdo!” 
Pani: “Áno a kto v ňom je?” 
Chlapec ani na chvíľu nezaváhal a hneď odpovedal: “Labuť!” 
16:43 Samec sedí, samica sa nevrátila. 
16:45 Koniec pozorovania 

 



 

30.4. 2020 - Julka Chytilová 

 
Počet okoloidúcich: 89 
16:15 - začiatok Samica sedí v hniezde, samca nevidno. Samica pootvorí zobák, akoby 
zívala a pozerá na Mojš. 
16:20 Samica na chvíľu otočí hlavu ku mne, no potom sa opäť zahľadí na Mojš. Potom 
stočila hlavu a po sediačky si začala upravovať pierka na krídlach, aj chrbte.  
16:22 Samica sa postavila a začala zobákom upratovať hniezdo pod sebou. Po chvíli zdvihla 
krídlo a napravila si čierne letky. Zdvihla nohu a poškrabala sa ňou na hlave. Následne sa 
znova usadila.  
16:30 Na spodnú časť bocianieho hniezda si sadol vrabec a začal čvirikať. Bocian sa na 
neho krátko pozrel, ale ďalej mu už nevenoval pozornosť. Vrabec poskakoval na konáriku 
vytŕčajúcom z hniezda. Čvirikal. Po chvíli odletel a samica si začala čistiť pierka.  
16:37 Samca nikde a samica ďalej sedí v hniezde.  
16:45- koniec pozorovania 
 

7.5. 2020 - Julka Chytilová 

 
Počet okoloidúcich - 112 
16:05 začiatok - Samica sedí v hniezde trochu prikrčená, ani hlavu jej poriadne nevidno. 
Samca nikde.  
16:14 Samica sedí a ani sa nehne. 
16:18 Popod hniezdo po štrkovej ceste prešlo modré auto. Samica mu však nevenovala 
pozornosť. Sedela bez pohnutia, ako socha.  
16:27 Samica sedí a pozerá na Mojš. 
16:35 Samica sa postavila. Zobákom začala naprávať hniezdo pod sebou. Točila sa v kruhu, 
aby ho upravila z každej strany. Potom sa ešte raz otočila a znova sa usadila pozerajúc sa 
smerom na Žilinu.  
16:36 Koniec pozorovania 
 

8.5. 2020 - Julka Chytilová 

 
Počet okoloidúcich - 330 
16:05 začiatok pozorovania - Samica sedí na hniezde a samca nevidno. 
16:07 Samica sa postavila. zatrepala krídlami. Chvíľu si uhládza pierka na bruchu, potom sa 
znovu pustila do úpravy hniezda. Poďobala pod sebou a znova si sadla.  
16:16 Na kovovú konštrukciu pod hniezdom si sadol vrabec, podľa sfarbenia samička. 
Chvíľu sedela dole pod hniezdom, potom vyletela vyššie na konáriky hniezda a tam pri 
samici bociana čvirikala.  
16:30 Vrabec, ktorý poskakoval na kraji bocianieho hniezda odletel.  
16:33 Smerom od Varína priletel samec. V zobáku niesol plno čohosi, čo pripomínalo hrudu 
blata, alebo hliny. Samica sa postavila a samec hlinu uložil do hniezda pod nich a potom si 
sám sadol. Samica sa postavila úplne na okraj hniezda. Samec sedel chrbtom ku mne, z 
hniezda mu trčali len čierne letky. Samica si asi po dlhom sedení potrebovala natiahnúť 
svaly. Mávala krídlami a potriasala hlavou z predu do zadu. Potom aj zdvihla nohu s krídlom 
a naťahovala ju vedľa seba.  
16:37 Popod hniezdo prešla rodinka so psom- Yorkšírskym teriérom. Samica natiahla krk a 
pozorovala ich. Rodinka tiež zastala, aby si pozrela veľké vtáky vysoko nad nimi. Obzerali sa 



navzájom. Aj keď sa rodinka so psom pobrala ďalej, samica hľadela za nimi, až kým sa 
nevzdialili.  
16:43 Samica vzlietla, odletela dozadu a ostala vysoko na oblohe krúžiť nad Mojšom, akoby 
si len precvičovala krídla. V kruhoch sa pomaly ponad Mojš vzďaľovala. 
16:45 Vrabec si opäť sadol pod hniezdo so sediacim samcom. Samica sa ďalej v kruhoch 
vzďaľovala, až prestala krúžiť a odletela smerom na Tepličku.  
16:47 Samec sa postavil a zobákom upravil hniezdo.  
16:48 Samec si sadol.  
16:50 - Koniec pozorovania 

 
 

 

 

09.05.2020 - Branislav Dominiak 

Záznam z pozorovania 
 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 184 ľudí 
Počasie: jasno, fúkal jemný vietor 
Začiatok pozorovania: 15:42 
 
15:42- Bocian stál v hniezde a čistil ho. 
15:49- Bocian si na chvíľu sadol. 
             Po chvíli sa postavil, pomechril sa a potom si znova sadol. 
            Smelé vrabce poletovali po bokoch hniezda. Pritom nahlas štebotali. 
16:05- Bocian si prehrabol zobákom perie. Po chvíli znova. 
16:06- Bocian sa postavil, opäť si začal čistiť hniezdo. 
16:10- Bocian si chvíľu v stoji upravoval pierka. 
16:17- Bocian si opäť sadol. 
 
Koniec pozorovania: 16:18 



  
 

11.5. 2020 - Julka Chytilová 

počet okoloidúcich- 47 
13:20 - Začiatok pozorovania Na hniezde je len jeden bocian - samica. Keď som prišla 
stála a upravovala hniezdo pod sebou. Po chvíli si však sadla otočená k Mojšu. Samca 
nebolo vidno.  
13:25 Pod hniezdo zleteli dva vrabce, podľa sfarbenia samec so samičkou. Poskakovali po 
kovovej konštrukcii, potom sa odvážili aj na konáre hniezda a krúžili dokola, akoby sa 
naháňali. Bocian si ich nevšímal.  
13:30 Samica vrabca si sadla na konár tesne vedľa hlavy samičky bociana. Sedeli vedľa 
seba ako staré dobré priateľky. Samcov nebolo vidieť (ani vrabca, ani bociana).  
13:34 Vrabce odleteli. Samica sedí.  
13:39 Samec sa vrátil. Priletel smerom od Žiliny. Keď zosadal do hniezda, sediaca samica 
začala hlasno klepať zobákom. Samec, ktorý nič neniesol sa k nej hneď pridal. Zaklonil hlavu 
skoro až k chrbtu a klepal. Začal si upravovať pierka na hrudi.  
13:42 Samica sa tiež postavila. Potriasla krídlami. Chvíľu upravovala hniezdo pod sebou, 
potom sa opäť posadila. Samec zostal stáť po jej boku.  
13:45 Samec podišiel ku kraju hniezda a začal naprávať konáriky.  
13:49 Samica sa postavila a zatrepotala roztiahnutými krídlami. Potom sa trochu pretiahla a 
znova si sadla. 
13:50 - Koniec pozorovania 

14.5. 2020 - Julka Chytilová  
 
počet okoloidúcich - 12 
14:50 - začiatok pozorovania. V hniezde sedí len samec.  



14:55 Samica je na druhom brehu Vodného diela. Prechádza sa popred malé drevené 
chatky a člny.  
14:57 Samec v hniezde si čistil pierka. Popod hniezdo lietajú lastovičky.  
15:04 Samec sedí a pozerá na Vodné dielo.  
15:08 Samec sa postavil, vyprázdnil sa ponad okraj hniezda a začal čistiť hniezdo pod 
sebou. Vyhadzoval odtiaľ kúsky hliny a trávy, po chvíli sa znova usadil. 
15:10 - Koniec pozorovania 
 

16.5.2020 - Julka Chytilová 

 
počet okoloidúcich: 205 
15:03 Začiatok- V hniezde je len samica, samca nevidno.  
15:08 Ide okolo rodinka na bicykloch. Mama, otec a asi sedem ročné dievčatko. 
Mama: “Aha pozrite! Bocian!” 
Otec: “Hm, ale nehýbe sa.” 
Dievčatko sa obzrie na hniezdo, chvíľu premýšľa a potom povie: “Asi je vypchatý!” 
15:12 Priletel samec, je celý mokrý, asi sa bol okúpať. Potrasie krídlami, až z neho strieka 
voda. Jeho pierka sú však aj akési hnedé a špinavé, akoby sa namočil do blata. Samec 
nahne hlavu a začne sa čistiť. Je celý strapatý.  
15:20 Samica ďalej sedí, samec sa opravuje, ale teraz postáva len na jednej nohe.  
15:25 Samec zobákom drgol do samice. Tá sa na chvíľu postavila, upravila hniezdo a po 
chvíli si znova sadla.  
15:40 Samec ďobe do samičky, akoby jej naznačoval, že sa s ňou chce vymeniť a sadnúť si. 
Ona sa ale otočila a ignorovala ho. Samec k nej podišiel bližšie a začal ju zobákom drgať do 
hlavy a krku.  
15:50 Samica sedí, samec stojí.  
Koniec pozorovania 

 
 

 

 



18.5.2020 - Julka Chytilová 
počet okoloidúcich: 102 
15:05 - Začiatok pozorovania. Na hniezde je len samec. Pod hniezdom v tieni sedí vrabec.  
15:09 Samec doširoka otvoril zobák, akoby zíval.  
15:15 Samec sa postavil. Potriasol krídlami a začal zobákom ďobať do hniezda. Najprv to 
vyzeralo, že ho čistí, potom si však začal čosi hádzať do zobáka a žrať. Prudko zdvihol 
hlavu, čosi vyhodil, chytil to, prehltol a znova ďobal. Toto sa opakovalo stále dookola. To, čo 
bocian jedol, bolo hnedé, niekedy aj biele. Boli to len také kúsky- hmota niečoho neurčitého. 
Neviem.  
15:21 Samec dojedol, sadol si. 
15:30 Prišla samica s čímsi v zobáku. Zdalo sa mi, že to je oranžovo-červené, tiež neviem, 
čo to bolo. Kým som si to obzrela, vložila to samica do hniezda. Samec ju privítal klepotom 
zobáka.  
15:33 Samica si chvíľu upravovala pierka no teraz, tak ako pred chvíľou jej partner, začala 
čosi vyberať z hniezda a jesť. Bolo to bielej farby.  
15:36 Samec sa postavil a vymenil sa so samicou. Teraz sedí ona a on si čistí pierka.  
15:40 Samec sa predklonil a krídlo natiahol vedľa seba. Asi to bola rozcvička po dlhom 
sedení. Lebo po chvíli sa postavil na samý kraj hniezda a o 15:42 odletel. Preletel na druhú 
stranu Vodného diela a krúžil nad stromami. Potom sa mi stratil z dohľadu, smer Stráňavy. 
15:45 Samica sedí.  
Koniec pozorovania. 

 
   
 

 

19. 05. 2020-Branislav Dominiak 

Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 103 osôb 

Počasie: polooblačno, fúkal mierny vietor 

Začiatok pozorovania hniezda 1: 17:56 

17:56 Hniezdo je prázdne. 



Koniec pozorovania hniezda 1: 18:00 

Začiatok pozorovania hniezda 2: 18:05 

18:05 V hniezde stojí jeden bocian. Bocian upravuje hniezdo a svoje pierka.  
18:10 Bocian si sadol. 
18:20 Priletel bocian. Bociany naraz začali klepotať zobákmi. Bocian, ktorý priletel, si 
upravoval pierka. 
18:22 Bocian, ktorý sedel, sa postavil a odletel smerom k vodnému dielu. Bocian, 
ktorý predtým priletel, zostal v hniezde a upravoval ho. 
18:28 Vyzerá to tak, že bocian má v hniezde potravu. 
18:30 Bocian si sadol, po chvíli sa postavil a znova si sadol. 
Koniec pozorovania hniezda 2: 18:37 
 

 

 
 

 

20.5.2020 - Julka Chytilová  
 
Počet okoloidúcich - 63 
15:05 - Začiatok Na hniezde je len samica.  
15:16 Samica sedí. 
15:20 Priletel samec. Samica ho privítala hlasným klepotom zobáka. Samec doniesol čosi 
hnedo čierne, čo hneď začali jesť.  
15:23 Samica sa postavila a vyprázdnila sa. Samec sa dlho nezdržal. Odletel preč. Samica 
zostala stáť a jedla to, čo jej priniesol. Pritom divne potriasala hlavou. Kúsky si vyhadzovala 
a chytala zobákom.  



15:25 Sadla si.  
15:31 Samica sa postavila a upravovala hniezdo, pomedzi to stále jedla tú vec od samca. 
Predtým ako sa natiahla po ďalší kúsok, vždy potriasla hlavou.  
15:43 Sadla si.  
15:45 - Koniec pozorovania 
 

 

 
 

 

 

 

21.05. 2020 - Branislav Dominiak 

Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 10 ľudí 
Počasie: jasno, fúkal silný vietor 
Začiatok pozorovania hniezda 1: 18:05 

18:05 Hniezdo bolo prázdne. 
Koniec pozorovania hniezda 1: 18:10 

Začiatok pozorovania hniezda 2: 18:15 

18:15 V hniezde sedel jeden bocian. Fúkal silný vietor, bocian sedel celý čas v 
hniezde. Videl som iba dlhý krk a hlavu bociana. Bocian hľadel stále jedným smerom. 
Koniec pozorovania hniezda 2: 18:25 



 
 

 

22.05. 2020 - Branislav Dominiak 

Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 40 ľudí 
Počasie: jasno, fúkal mierny vietor 
Začiatok pozorovania hniezda 1: 14:48 

14:48 Hniezdo bolo prázdne. 
Koniec pozorovania hniezda 1: 15:00 

Začiatok pozorovania hniezda 2: 15:01 

15:01 V hniezde stál jeden bocian a upravoval hniezdo. 
15:11 Bocian si rozhrnul zobákom pierka a po chvíli začal opäť upravovať hniezdo. 
15:13 Bocian si znova upravil pierka, upravil hniezdo, a potom sa poškrabal nohou 
po hlave.  
15:14 Bocian sa postavil na jednu nohu a upravoval si pierka. 
15:19 Bocian opäť upravoval hniezdo. Počas pozorovania stál bocian chrbtom ku 
mne. 
Koniec pozorovania hniezda 2: 15:31 



 
 

 

27.5.2020 Julka Chytilová 
počet okoloidúcich- 21 
10:00- Začiatok RODINKA SA ROZRÁSTLA!!!  
Na hniezde bol samec. Sedel. Zrazu sa vedľa neho zdvihla malá sivá hlavička s čiernym 
zobáčikom. MALÉ BOCIANIKY!!!  
10:13 Samec sedí a malé sa už neukazujú, asi je pre ne príliš zima, fúka vietor a je pod 
mrakom.  
10:19 Do hniezda priletela samica. Malé bocianiky k nej začali naťahovať hlavičky. Boli určite 
dve, možno tri. Samec sa postavil. Chvíľu spolu stáli a asi po minúte samec odletel. Samica 
zostala stáť a kŕmila drobcov predtrávenou potravou, rovno zo zobáka.  
10:22 Samica si sadla.  
10:36 Samica zobákom posediačky opravovala konáre vedľa seba.  
10:37 Samica sa postavila. Maličké začali vykukovať von. Samica do nich jemne ďobala 
zobáčikom. Potom si začala upravovať svoje pierka na hrudi a krídlach.  
10:42 Samica si čistí pierka, bocianiky už nevidno. 
10:45 Koniec pozorovania 
 



 
 

 

 

 

27.5. 2020 Branislav Dominiak 

Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 40 ľudí 
Počasie: jasno, fúkal mierny až silný vietor 
Začiatok pozorovania: 16:18 

16:18 Obaja rodičia stoja v hniezde pri mláďatách. Jeden z nich po chvíli odletel. 
16:22 Bocian si v hniezde upravoval pierka. 
16:25 Bocian chvíľu klepotal zobákom. 
16:30 Bocian upravoval hniezdo. S istotou viem povedať, že mláďatá sú tri. Videl 
som tri hlavičky, ktoré sa dvíhali k bocianovi. Bocian sa zobákom dotýkal mláďat.   
16:41 Bocian vyhodil z hniezda kus papiera. 
Koniec pozorovania: 16:44 
 

 

 

 

 



 
 

 

30.5.2020 - Julka Chytilová 
počet okoloidúcich: 10 
18:15- začiatok Na hniezde je len samica. Sedí v hniezde a pozerá na Mojš. Mláďatá 
nevidno.  
18:21 Samec priletel smerom od Varína. Samica v hniezde ho privítala klepotom zobáka. 
Samec však nezosadol do hniezda. Chvíľu nad ním lietal. Hneď však letel preč smerom na 
Žilinu.  
18:24 Samica si začala čistiť pierka spod krídla jej vykukla jedna malá hlava. Malý bocianik 
sa chvíľu rozhliadal, potom sa hneď skryl.  
18:35 Samica sa postavila. O asi minútu na to priletel samec. V zobáku držal akúsi vec, čo 
pripomínala veľkú guličku blata. Zosadol do hniezda a položil guličku k mláďatám. Dlho sa 
nezdržal, zas odletel. 
18:40 - Koniec pozorovania 
 

1.6.2020 - Julka Chytilová 
Počet okoloidúcich- 83 
15:05- Začiatok pozorovania Samica stojí v hniezde. Malé už poriadne vyrástli. Vykúkajú z 
hniezda všetky tri. Jedno z nich, zrejme to najmladšie, sa ukáže len občas. Ešte akoby 
nebolo dosť silné, aby stálo. V hniezde skôr leží za vetvičkami a poriadne ho nevidno. 
Samca nikde. 
15:07 Samica stojí len na jednej nohe.  
15:16 Samec priletel smerom od Varína. V zobáku doniesol hlinu /alebo niečo iné/. Položil to 
do hniezda. Pár sekúnd na to samica odletela. Samec v hniezde si upravoval pierka.  



15:33 Samec ďobol do toho, čo doniesol. Z hliny zobákom začal vyťahovať dážďovky. On aj 
mláďatá ich začali jesť.  
15:37 Už dojedli. Samec upratuje hniezdo. Zobákom vyhadzuje von kúsky hliny, ktoré zostali 
po dážďovkách. Mladé vykukujú z hniezda. Poskakujú mu okolo nôh.  
15:45 Koniec pozorovania 

 
 

01.06.2020-Branislav Dominiak 

-Záznam z pozorovania 

Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 62 ľudí  

Počasie: polojasno, fúkal mierny vietor 

Začiatok pozorovania: 18:08 
-18:08: V hniezde stojí jeden bocian. 
            Mláďatá sú pri nohách dospelca. 
-18:13: Jedno mláďa vykuklo a zdvihlo hlavu. 
-18:21: Dospelec si prehrabol pierka. 
-18:22: Mláďatá začali dvíhať hlávky. 
-18:23: Bocian si zase prehrabol pierka. 

Koniec pozorovania: 18:25 
 



 
 

 

 

3.6.2020 - Julka Chytilová 
počet okoloidúcich- 96 
14:00 Začiatok V hniezde je samec. Dve mláďatá už stoja. Sú dosť silné na to, aby samé 
poskakovali po celom hniezde okolo otca. To tretie je ešte slabšie. Občas zdvihne hlavu, ale 
nevidieť ho tak často.  
14:12 Popod hniezdo idú dva psy a ich páni. Samec, ani mláďatá im nevenujú pozornosť.  
14:14 Najstaršie mláďa poskakuje a potriasa krídelkami. Bocianik si sám aj čistí pierka na 
chrbte.  
14:16 Samec zacúval na okraj hniezda a vyprázdnil sa. Malé bocianiky sa všetky zdvihli a 
pozorovali ho. Keď zistili, že sa nedeje nič, z čoho by sa im mohlo niečo ujsť,opäť si ľahli.  
14:30 Popod hniezdo prešli dve autá. Bociany si ani ich nevšímali.  
14:36 Jedno mláďa zdvihlo hlavu a zaklepotalo zobákom. Zaklonilo hlavu dozadu. Tak veľmi, 
až stratil rovnováhu a spadol dozadu.  
14:45- Koniec pozorovania 
 



 
 

4.6. 2020 - Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 40 ľudí 
Počasie: jasno, fúkal mierny vietor 
Začiatok pozorovania hniezde 1:16:05 
16:05 Hniezdo bolo prázdne. 
Koniec pozorovania hniezda 1: 16:10 
Začiatok pozorovania hniezda 2 : 16:15 
16:15 V hniezde bol jeden bocian, ktorý stál, s mláďatami. Bocian kŕmil tri mláďatá. Mláďatá 
sedeli, naťahovali krk a otvárali zobáky.  
16:20 Bocian nakŕmil mláďatá. Stál v hniezde. Začal sa čistiť. 
16:23 Mláďatá sedeli v hniezde. Dve mláďatá naťahovali krk k bocianovi. V sede 
rozprestierali krídla. Akoby si čistili pierka.  
16:26 Okoloidúci cyklisti a korčuliari sa zastavovali, na chvíľu sa pozerali na bociana s 
mláďatami a rozprávali o nich. 
16:30 Bocian stál na jednej nohe a čistil sa. Prehrabol si pierka na chrbte. Mláďatá sedeli v 
hniezde. 
16:35 Mláďa, ktoré bolo najbližšie ku mne, sedelo, dvíhalo celé telo. Akoby sa chcelo 
postaviť.  
Koniec pozorovania hniezda 2 : 16:40 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



6.6.2020 - Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 35 ľudí 
Počasie: slnečné 
Začiatok pozorovania hniezda 1: 13:05 
13:05 Hniezdo bolo prázdne. 
Koniec pozorovania hniezda 1: 13:10 
Začiatok pozorovania hniezda 2: 13:15 
13:15 V hniezde bol bocian s mláďatami. Bocian stál. Videl som štyri mláďatá. Tri mláďatá sú 
staršie, väčšie a štvrté mláďa je mladšie a menšie. Bocian kŕmil mláďatá. 
13:20 Po kŕmení sa bocian začal čistiť. Prehrabol si viackrát pierka na chrbte. Mláďatá sedeli 
pri bocianovi a po chvíli naťahovali zobáky ku bocianovi. 
13:24 Jedno zo starších mláďat klepalo zobákom. Najmladšie mláďa bolo schúlené v 
hniezde. Bocian si stále čistil pierka. 
13:26 Mláďatá sa premiestnili v hniezde. Najmladšie z mláďat bolo v strede medzi staršími 
mláďatami.  
13:28 Bocian sa dotýkal zobákom mláďat. 
13:33 Staršie mláďatá sa vyprázdňovali. Stáli pritom na nohách. Bocian stál pri mláďatách. 
13:36 Staršie mláďatá rozprestierali krídla. Chvíľu si akoby čistili pierka. Bocian zmenil 
miesto v hniezde. Prešiel na druhú stranu. Mláďatá sa otočili smerom ku bocianovi. 
Koniec pozorovania hniezda 2: 13:40 

 
 



 

7.6. 2020 - Branislav Dominiak 

Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 21 ľudí 
Počasie: polooblačno 
Začiatok pozorovania hniezda 1: 13:15 
13:15 Hniezdo bolo prázdne. 
Koniec pozorovania hniezda 1: 13:20 
Začiatok pozorovania hniezda 2: 13:25 
13:25 Dospelý bocian si čistil pierka. Mláďatá pekne sedeli vedľa seba. Mláďatá si tiež čistili 
pierka. 
13:34 Mláďatá sa schovali do hniezda. Nebolo ich vidieť. 
13:36 Dospelec si prehrabával pierka. Jedno z mláďat vykuklo a chvíľu klepotalo zobákom. 
Potom si začalo čistiť pierka.  
13:40 V hniezde boli štyri mláďatá. Tri väčšie a štvrté menšie. Menšie mláďa sa zdržiavalo v 
strede hniezda medzi staršími mláďatami. 
Koniec pozorovania hniezda 2: 13:56 

 
 

 

8.6.2020 - Julka Chytilová 
Počet okoloidúcich- 13 
15:05 - Začiatok pozorovania- Na hniezde je samec. Stojí otočený chrbtom ku mne a je len 
na jednej nohe. Mláďatá ležia schúlené v hniezde. Sem tam jedno vystrčí hlavu. Niekedy sa 
ukážu dve, ale nevidno ich poriadne. 
15:09 Samec si čistí pierka, samicu nevidno. 
15:15 Bocian sa vyprázdnil.  
15:26 Mláďatá asi spia. Samec stojí na jednej nohe, polohu nemení. Samicu nevidno. 
15:40 Koniec pozorovania.  



 

10.6.2020 - Julka Chytilová 
počet okoloidúcich- 12 
15:05- Začiatok Na hniezde je samica. Bocianiky PORIADNE VYRÁSTLI! Tie prvé tri majú 
už na špičkách krídel čierne pierka. Všetky tri už stoja. Klepocú zobákmi. Poskakujú po 
hniezde, alebo si čistia perie. To štvrté najmladšie je ešte malé, len sem-tam vystrčí hlavu.  
15:11 Priletel samec, nič však nedoniesol.  
15:13 Bocian zobákom poprehadzoval vetvičky po krajoch hniezda, trochu ich upravil. Potom 
sa postavil po boku svojej partnerky.  
15:21 Dva najstaršie začali naťahovať krk k mame. Pozerali na ňu s pootvorenými 
zobáčikmi. Asi sa dožadovali jedla.  
15:26 Samec upravuje hniezdo. Potom odletel smerom na Mojšovú Lúčku.  
15:30 Koniec pozorovania 
 

12.6. 2020 - Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 10 ľudí 
Počasie: oblačno 
Začiatok pozorovania hniezda 2: 17:20 
17:20 V hniezde stál jeden bocian a štyri mláďatá sedeli v hniezde. Bocian sa čistil. 
17:27 Do hniezda priletel druhý bocian. V zobáku mal potravu, ktorú položil do hniezda. 
Bocian, ktorý bol na začiatku pozorovania v hniezde, odletel. V hniezde zostal s mláďatami 
bocian, ktorý priniesol potravu. 
17:28 Bocian začal v hniezde kŕmiť mláďatá. Mláďatá otvárali zobák a prijímali potravu. 
Najmladšie mláďa bolo v strede medzi staršími mláďatami. Staršie mláďatá sa pri kŕmení aj 
postavili. Po chvíli si opäť sadli a pokračovali v kŕmení.  
17:33 Jedno staršie mláďa sa postavilo na nohy a vyprázdnilo sa. Potom rozprestrelo obe 
krídla, zamávalo krídlami a sadlo si späť do hniezda. 
17:40 Mláďatá sa po kŕmení schúlili do hniezda. Videl som iba jednu hlavičku mláďaťa. 
Bocian stál na dvoch nohách. Prešiel  v hniezde z pravej strany na ľavú stranu a ľavú nohu 
pokrčil. Stál na jednej nohe. Čistil si pierka. 
17:42 Bocian upravoval hniezdo. Najmladšie mláďatko chvíľu zdvíhalo hlavičku k bocianovi. 
Bocian stál na jednej nohe. 
Koniec pozorovania hniezda 2: 17:45 



 
 

14.6. 2020 - Branislav Dominiak 

Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 35 ľudí 
Počasie: jasno, fúkal mierny vietor 
Začiatok pozorovania hniezda 1: 14:20 
14:20 Hniezdo bolo prázdne. 
Koniec pozorovania hniezda 1: 14:25 
Začiatok pozorovania hniezda 2: 14:30 
14:30 V hniezde bol bocian s mláďatami. Bocian stál a upravoval hniezdo. Mláďatá sedeli v 
hniezde. 
14:33 Do hniezda priletel druhý bocian s potravou. Potravu položil do hniezda. Oba bociany 
začali klepotať zobákmi. Bocian, ktorý priletel, zostal v hniezde s mláďatami. Druhý bocian 
odletel. 
14:36 Bocian začal kŕmiť mláďatá. Štyri mláďatá sa kŕmili a bocian stál nad nimi. Občas vložil 
potravu do svojho zobáka. Mláďatá pri kŕmení rozprestierali krídla.  
14:40 Staršie mláďatá sa po kŕmení postavili na nohy a vyprázdnili sa. Najmladšie mláďa sa 
pohybovalo v strede, medzi staršími mláďatami. 
14:42 Mláďatá a bocian sa otočili chrbtom ku mne. Jedno z mláďat sa postavilo na nohy a 
zamávalo krídlami. Potom si sadlo do hniezda. 
14:46 Bocian sa pohyboval v hniezde a upravoval hniezdo. Mláďatá sedeli v hniezde. 
Koniec pozorovania hniezda 2: 14:55 
 



  

 

 
 

 

15.6. 2020 - Julka Chytilová 

počet okoloidúcich- 56 
15:00 Na hniezde je samica. Malé ležia v hniezde.  
15:08 Dva malé bocianiky sa postavili. Mama sa k nim naklonila a chvíľu sa dotýkali 
zobákmi.  
15:11 Najstarší bocianik sa postavil. Vystrel krídla a zamával nimi.  
15:12 Samica sa vyprázdnila.  
15:20 Bocianik sa vyprázdnil.  
15:22 Všetky mláďatá sa postavili. Stoja trochu v kruhu a dotýkajú sa zobákmi. Občas si 
prečistia pierka.  
15:25 Samica vystrela nohu a krídlo a naťahovala sa.  
15:40 Jeden malý sa nemotorne postavil. Vyprázdnil sa. Trochu zamával krídlami a sadol si. 
15:45 Koniec pozorovania. 



 
 

 

17.6. 2020 - Julka Chytilová 

počet okoloidúcich- 48 
16:00- začiatok Na hniezde je samica. Vidno všetky mláďatá. Jedno pekne stojí po 
maminom boku. Sem-tam vystrie a máva krídlami, akoby už chcel vzlietnuť.  
16:05 Všetci si čistia perie.  
16:08 Jedno mláďa sa postavilo a vyprázdnilo.  
16:21 Všetci si čistia pierka. 
16:23 Ďalšie mláďa sa vyprázdnilo.  
16:30 Ponad hniezdo preletelo malé dvojmiestne lietadlo. Jedno mláďa zdvihlo hlavu a 
sledovalo ho. Hlavičku malo trošku naklonenú a vyzeralo, akoby premýšľalo, čo to tam hore 
je.  
16:45 Koniec pozorovania  



 
 

 

 

 

21.06. 2020 - Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 15 ľudí 
Počasie: oblačno 
Začiatok pozorovania hniezda 2: 15:50 
15:50 V hniezde bol bocian a štyri mláďatá. Bocian stál a čistil si perie na krídlach. Mláďatá 
sedeli v hniezde. Niektoré z mláďat si čistili pierka alebo rozprestierali krídla.  
15:57 Do hniezda priletel druhý bocian, ktorý priniesol v zobáku potravu. Prvý bocian začal 
klepotať zobákom. Potravu položil druhý bocian do hniezda a zostal v hniezde s mláďatami. 
Prvý bocian odletel.  
16:00 Mláďatá sa kŕmili. Chutilo im. Všetky štyri mláďatá prijímali potravu. Najmladšie mláďa 
bolo najbližšie k bocianovi.  
16:08 Po kŕmení sa jedno z mláďat postavilo na nohy a premiestnilo sa v hniezde. Mláďatá 
sú už pekné, veľké. Potom pokračovali mláďatá v kŕmení. Videl som, ako zobákmi ďobú do 
potravy. Bocian stál a čistil hniezdo.  
16:12 Dve mláďatá sa postavili na nohy a rozprestreli krídla. Potom si opäť sadli v hniezde. 
Bocian sa premiestnil v hniezde, čistil sa. Stál na jednej nohe. Postavilo sa aj najmladšie z 
mláďat. Je pekné a šikovné. V stoji ďobalo do potravy. Po chvíli si sadlo a postavilo sa iné z 
mláďat a začalo sa čistiť. 
Koniec pozorovania hniezda 2: 16:15 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

23.6.2020 Krúžkovanie bocianikov 

 

 

 



 
 

. 

24.6. 2020- Julka Chytilová 

počet okoloidúcich- 47 
14:05 - Začiatok Bocianiky sú v hniezde prvýkrát samé, bez dospelých. Keď som prišla, 
samica ešte lietala okolo, ale potom sa stratila a už do konca neprišla. Akoby si pomyslela, 
že teraz, keď sú okružkované, sú už dosť staré, aby boli v hniezde samotné.  
14:15 Mláďatá sedia v hniezde a obzerajú sa, sem tam si čistia pierka. Jedno z nich sa 
postavilo a vyprázdnilo.  
14:18 Ďalšie mláďa sa vyprázdnilo.  
14:25 Slnko zašlo za oblak, tak si aj mláďatá poľahali do hniezda, nevidno ich. Rodičov tiež 
nie.  
14:30 Jeden bocianik sa postavil. Popod hniezdo prechádzal malý mopsík so svojim pánom 
a bocianik ho so záujmom pozoroval.  
14:32 Všetky mláďatá sa postavili.  
14:35 Zašlo slnko. Na mláďatá padol tieň, tak si políhali vedľa seba do hniezda.  
14:38 Mláďatá začali ďobať do čohosi v hniezde. Tri z nich sa posadili, štvrté leží.  
14:45 Rodičia sa nevrátili. Bocianiky sú v hniezde. Koniec 
P.S. k pozorovaniu- Krúžky majú na nohách, ale ja som z nich čísla odčítať ďalekohľadom 
nedokázala. Čísla ale vidieť v počítači na fotkách v maximálnom priblížení.  



Henry /V2078/ sa vyprázdňuje.  
 



Janko /V2076/ je na stráži a čaká mamu.

 
Janko trénuje.   
 

 

 

27.06. 2020 - Branislav Dominiak 



Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 16 ľudí 
Počasie: polojasno, fúkal jemný vietor 
Začiatok pozorovania: 15:10 
15:10 Samec stál v hniezde a čistil si pierka. Mláďatá stáli, niektoré sedeli a čistili si tiež 
pierka.  
15:13 Samec sa vyprázdnil. 
15:16 Mláďatá  a samec si stále čistili pierka. 
15:24 Jedno z mláďat rozprestieralo v stoji krídla a nechávalo krídla viať vo vetre. Ostatné 
mláďatá si neustále čistili pierka. 
Koniec pozorovania: 15:28 
 

 

 

 
 

 

28.06.2020 - Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 25 ľudí 
Počasie: jasno 
Začiatok pozorovania: 17:00 
17:00 V hniezde boli mláďatá bez rodičov. Dve z mláďat stáli a dve sedeli v hniezde. Po 
chvíli stálo iba jedno z mláďat. Mláďa, najbližšie ku mne, stálo a dívalo sa opačným smerom 
ako ostatné mláďatá, ktoré sedeli v hniezde. 
17:10 Mláďatá si čistili pierka. Mláďa, ktoré stálo, akoby malo dozor a strážilo ostatné 
mláďatá. Sledovalo, či je všetko v poriadku. 
17:13 Všetky mláďatá sedeli v hniezde. Niektoré si čistili pierka, niektoré ďobali zobáčikom 
do hniezda. 



17:16 Najmladšie z mláďat sedelo v hniezde najviac ukryté. Tri staršie mláďatá boli pri sebe 
a pekne si zobáčikmi prechádzali po pierkach vpredu a po krídlach. 
17:20 Okoloidúci chodci a cyklisti sa zastavovali pri bocianikoch a chvíľu ich sledovali a 
komentovali správanie mláďat v hniezde. 
Koniec pozorovania: 17:25 
 

30.06. 2020 - Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 15 ľudí 
Počasie: jasno, fúkal mierny až silný vietor 
Začiatok pozorovania: 16:15 
16:15 Mláďatá boli v hniezde samé, bez rodičov. Jedno z mláďat stálo a tri mláďatá sedeli v 
hniezde.  
16:18 Do hniezda priletela mamička. Priniesla potravu, ktorú položila do hniezda. Mláďatá sa 
začali kŕmiť. Mama sledovala svoje mláďatá a ďobala zobákom do potravy spoločne s 
mláďatami.Všetkým chutilo. 
16:20 Fúkal vietor, mláďatá pri kŕmení rozprestierali krídla, ktoré ovieval vietor. Mamička 
bola spokojná a mláďatá tiež.  
16:23 Mamička odletela z hniezda. Krásne krúžila, lietala nad hniezdom. Mláďatá sedeli v 
hniezde. 
16:25 Jedno z mláďat sa postavilo. Ostatné mláďatá sedeli v hniezde.  
16:27 Mláďa, ktoré stálo, si začalo čistiť pierka.  
16:28 Tri mláďatá sa viac schúlili v hniezde a to, ktoré stálo, krásne mávalo krídlami.  
Koniec pozorovania: 16:30 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



4.7. 2020- Julka Chytilová 

počet okoloidúcich - 66 
15:20 Začiatok- Bocianiky sú v hniezde samé. Všetky stoja a čistia si pierka. Jedno sa 
postavilo a vyprázdnilo ponad okraj hniezda.  
15:29 Dvaja si ľahli do hniezda, nevidno ich.  
15:33 Ďalší bocianik si ľahol. Ten posledný, ktorý stojí si sem tam upravil pierka, ale vätšinu 
času stál, hľadel smerom na Mojš s pootvoreným zobákom.  
15:36 Pod hniezdo na kovovú konštrukciu si sadol vrabec a hlasno čvirikal. Nezdalo sa, že 
by to mláďatám prekážalo.  
15:44 Jeden bocianik sa postavil a vyprázdnil sa.  
15:49 Dvaja stoja. Mávajú krídlami, občas zostanú stáť len na jednej nohe a druhú naťahujú 
vedľa seba, akoby si dávali nejakú rozcvičku. Čísla na krúžkoch som nevidela úplne presne, 
ale myslím, že to boli čísla 2076 a 2077- Ján a Aladin.  
15:52 Koniec pozorovania 
 

5.7. 2020 - Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 28 ľudí 
Počasie: jasno 
Začiatok pozorovania: 17:00 
17:00 V hniezde boli mláďatá bez rodičov. Jedno mláďa stálo a tri mláďatá sedeli v hniezde. 
Mláďa, ktoré stálo, bolo otočené smerom ku mne. Chvíľu stálo na jednej nohe. Ostatné 
mláďatá boli otočené chrbtom ku mne. 
17:05 Bocianiky sa začali čistiť. Mláďa, ktoré stálo, sa otočilo chrbtom ku mne. Najskôr sa 
čistilo mláďa, ktoré stálo. Po chvíli sa čistili aj ostatné mláďatá. Mláďatá prechádzali 
zobákom po pierkach na krídlach. 
17:14 Počas pozorovania preletel vrtuľník. Mláďatá boli pokojné. Okoloidúci chodci a cyklisti 
sa zastavovali pri hniezde, pozorovali bocianiky a rozprávali o nich. 
Koniec pozorovania: 17:16 



 
 

 

6.7. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 19 ľudí 
Počasie: jasno 
Začiatok pozorovania: 16:20 
16:20 V hniezde boli štyri mláďatá bez rodičov. Dve mláďatá stáli a dve sedeli v hniezde. 
Jedno z mláďat, ktoré stálo, začalo mávať krídlami a vzlietalo v hniezde. 
16:26 Po chvíli skúšalo aj druhé mláďa, ktoré stálo, lietať v hniezde. Akoby sa mláďatá, ktoré 
stáli, učili lietať. Raz jedno skúšalo lietať, potom druhé mláďa. Je to nádhera, ako sa rýchlo 
učia. Mláďatá, ktoré skúšali lietať, boli otočené smerom ku mne. 
16:29 Po lietaní si mláďatá sadli do hniezda a spoločne všetky štyri mláďatá sedeli v 
hniezde. Ďobali zobákmi v hniezde. Kŕmili sa. 
Koniec pozorovania: 16:30 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8.7. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 14 ľudí 
Počasie: oblačno, fúkal mierny až silný vietor 
Začiatok pozorovania: 14:14 
14:14 Mláďatá boli v hniezde samé. Čistili si pierka.  
14:20 Henri stál a opakovane rozprestieral krídla. Meno som zistil pomocou čísla na krúžku 
na pravej nohe Henriho - V2078.  
14:23 Henri skákal s rozprestretými krídlami, akoby sa snažil vzlietnuť. Ostatné mláďatá 
sedeli v hniezde a ďobali zobákmi do hniezda, kŕmili sa. Dve mláďatá sedeli hlbšie v 
hniezde. Videl som iba ich hlavičky. 
Koniec pozorovania: 14:32 
 

 



 
 

 

9.7. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 10 ľudí 
Počasie: polooblačno, fúkal mierny vietor 
Začiatok pozorovania: 14:00 
14:00 V hniezde boli mláďatá bez rodičov. Po chvíli priletela mamina s potravou. 
Nasledovalo kŕmenie. Všetkým chutilo. 
14:02 Mamina odletela. Krúžila okolo hniezda. Mláďatá zostali v hniezde samé a pokračovali 
v kŕmení. 
14:04 Tri mláďatá stáli a jedno mláďa sedelo. Krásne som videl pomocou ďalekohľadu 
krúžky na pravej nohe trom mláďatám. Nevedel som prečítať čísla na krúžkoch.  
14:05 Mláďatá boli aktívne. Čistili si pierka, pozorovali okolie. Kŕmili sa, prechádzali sa v 
hniezde.  
14:08 Mláďatá vzlietali v hniezde. Striedali sa.   
Koniec pozorovania: 14:10 



 
 

 

 

10.7. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 12 ľudí 
Počasie: jasno, fúkal mierny vietor 



Začiatok pozorovania:15:00 
15:00 V hniezde boli mláďatá samé. Tri mláďatá boli otočené smerom ku mne a jedno mláďa 
bolo otočené chrbtom ku mne. Tri mláďatá sedeli a jedno mláďa stálo, Ján/Janka, podľa čísla 
V2076.  
15:06 Ku mláďaťu, ktoré stálo, sa pridali ďalšie mláďatá Aladdin/Jasmína, podľa čísla V2077 
a Dárius/Dária, podľa čísla V2075. Mláďatá spoločne ďobali v hniezde, kŕmili sa. Prechádzali 
sa v hniezde.  
15:10 Mláďatá sa navzájom starali o seba, navzájom si čistili pierka, dotýkali sa zobákmi. 
15:13 Mláďatá reagovali na hluk auta, ktoré prešlo po ceste. Otáčali sa v smere jazdy auta.  
15:15 Mláďatá boli aktívne. Prechádzali sa v hniezde, jedno z mláďat, Dárius/Dária, 
rozprestieralo krídla.  
Koniec pozorovania: 15:19  

 
 

 

 

 

12.7. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 14 ľudí 
Počasie: polojasno, fúkal mierny až silný vietor 
Začiatok pozorovania:16:35 
16:35 V hniezde boli mláďatá bez rodičov. Jedno mláďa stálo, jedno bolo v polosede a dve 
mláďatá sedeli hlbšie v hniezde. Mláďatá si čistili pierka.  
16:40 Mláďa, ktoré stálo, bolo otočené smerom ku mne. Po chvíli sa otočilo chrbtom ku mne 
a krásne rozprestrelo krídla. Chvíľu stálo na ľavej nohe. Potom si sadlo hlbšie do hniezda. Po 
vode sa plavil motorový čln. Mláďatá nereagovali na zvuk motorového člna. 
16:42 Mláďa, ktoré sedelo  v polosede, si sadlo hlbšie do hniezda. Mláďatá oddychovali. 
Videl som štyri hlavičky v hniezde. Niektoré z mláďat ďobali zobákom v hniezde.  



Koniec pozorovania: 16:45 
Presunul som sa na ihrisko, kde si môžem zacvičiť. Nad ihriskom som zbadal letieť bociana. 
Myslel som si, že to bolo mláďa. Neviem, či už mláďatá lietajú okolo hniezda. Nevidel som, či 
sa mláďa alebo dospelý bocian vrátil späť do hniezda. 

 
 

 

 

13.7. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 13 ľudí 
Počasie: polojasno, fúkal mierny vietor 
Začiatok pozorovania:16:30 
16:30 Štyri mláďatá sedeli hlboko v hniezde. Jedno z mláďat si sadlo do polosedu. Bolo 
otočené chrbtom ku mne a čistilo si pierka na krídlach. 
16:35 Dve mláďatá sa postavili. Boli otočené chrbtom ku mne. Akoby sa navzájom dohodli, 
čistili si pierka na krídlach.  
16:40 Popri čistení jedno z mláďat rozprestrelo krídla. Chvíľu stálo na jednej nohe.  
16:42 Potom si pomaly sadlo v hniezde. Druhé mláďa, ktoré stálo, si sadlo do polosedu, 
neskôr hlbšie v hniezde.  
16:44 Štyri mláďatá sedeli pokojne v hniezde. 
Koniec pozorovania: 16:45 
 

 

17.7. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 7 ľudí 
Počasie: polojasno 
Začiatok pozorovania: 9:00 
9:00 V hniezde boli štyri mláďatá bez rodičov. Mláďatá stáli v hniezde. Čistili si pierka.  



9:05 Jedno z mláďat si sadlo v hniezde. 
9:07 Dve mláďatá, ktoré stáli bližšie ku mne, si vymenili miesto a otočili sa chrbtom ku mne. 
9:10 Jedno z mláďat, ktoré stálo, začalo rozprestierať krídla. Potom postupne začalo 
rozprestierať krídla ďalšie z mláďat a opäť si vymenili miesto v hniezde. 
9:15 Obaja rodičia prileteli do hniezda. Priniesli potravu. Jeden z rodičov po chvíli odletel z 
hniezda a preletel na stĺp. Druhý dospelý bocian zostal v hniezde. Oba rodičia začali klepotať 
zobákmi. Mláďatá sa kŕmili.  
9:17 Bocian, ktorý bol v hniezde, sa pridal k mláďatám, chvíľu sa spoločne kŕmili. Potom 
dospelý bocian odletel.  
9:19 V hniezde zostali mláďatá. Pokračovali v kŕmení.   
Koniec pozorovania: 9:20 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.7. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 100 ľudí 
Počasie: polooblačno 



Začiatok pozorovania: 15:15 
15:15 V hniezde boli štyri mláďatá bez rodičov. Dve mláďatá stáli, Henri, podľa čísla V2078 a 
Ján/ Janka, podľa čísla V2076. Dve mláďatá sedeli v hniezde.  
15:17 Započul som klepotanie zobáka a zistil som, že mama od mláďat sedela na komíne 
strechy domu vedľa hniezda.  
15:20 Dve mláďatá si navzájom čistili pierka. Jedno z mláďat, Ján/ Janka, podľa čísla V2076, 
si popreťahovalo krídlo.  
15:27 Všetky mláďatá si čistili pierka. Často sa pri hniezde zastavovali cyklisti, korčuliari, 
celé rodiny a vychutnávali si pohľad na mláďatá v hniezde. Rozprávali sa o mláďatách. (Keď 
rozprávajú nahlas, započujem, ako si niektorí myslia, že v hniezde vidia celú bocianiu 
rodinku namiesto štyroch mláďat). 
Koniec pozorovania: 15:33 

 



 
 

 

20.7. 2020 - Julka Chytilová  
počet okoloidúcich- 34 
14:40 začiatok- Všetky štyri mláďatá sú v hniezde. Dvaja stoja a čistia si pierka, dvaja sedia 
a hľadia na Mojš.  
14:45 Priletela samica. Všetky mláďatá sa okamžite postavili a zhrkli okolo nej, žobrúc 
potravu. V spleti krídel by som samicu od nich nerozlíšila, nebyť nôh, ktoré mala červenšie 
ako mladé. Samica im vydávila potravu, na ktorú sa oni hneď vrhli.  
14:50 Mláďatá stoja v kruhu a jedia. Rýchlo sa hýbu, snažia sa čo najskôr dostať k nejakému 
kúsku. Samica z ich kruhu pomaly vyšla. Chvíľu stála na kraji hniezda, potom odletela 
smerom na Žilinu.  
14:52 Mláďatá dojedli. Tri stoja chrbtami k sebe, každý na jednom kraji hniezda. Štvrté-  
2076- Henri ešte vyzobáva z dna hniezda posledné zvyšky.  
14:59 Mláďatá všetky stoja. 2075- Dárius sa vyprázdnil ponad okraj hniezda.  
15:10 koniec pozorovania 
 

20.7. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 20 ľudí 
Počasie: polooblačno, fúkal mierny vietor 
Začiatok pozorovania: 16:45 
16:45 V hniezde boli štyri mláďatá bez rodičov. Tri mláďatá, Henri V2078, Ján/ Janka V2076, 
tretie mláďa neviem určiť podľa čísla na krúžku na pravej nohe, stáli. Štvrté mláďa sedelo v 
hniezde.  
16:49 Mláďatá si čistili pierka. Mláďa, ktoré sedelo, sa tiež postavilo a čistilo sa.  



17:00 Všetky mláďatá stáli. Po čistení peria začali mláďatá vzlietať v hniezde, Aladdin/ 
Jasmína V2077 i ďalšie mláďatá, ktoré neviem určiť podľa čísla na krúžku na pravej nohe. 
Bolo neuveriteľné, ako jeden po druhom vzlietali v hniezde.  
17:07 Mláďatá mali veľkú chuť na lietanie. Navzájom sa povzbudzovali, akoby sa medzi 
sebou dohovárali, ktorý/ ktorá bude vzlietať. Bolo to nádherné. Mláďatá dokázali dlhšie lietať 
nad hniezdom. 
Koniec pozorovania: 17:10 

 
 



 
 

 

 

 

 

21.7. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 10 ľudí 
Počasie: polojasno, fúkal mierny vietor 
Začiatok pozorovania: 16:30 
16:30 V hniezde stáli štyri mláďatá bez rodičov. Prechádzali sa v hniezde. Čistili si pierka. 
Zobákmi ďobali do hniezda. 
16:38 Dve mláďatá stáli v hniezde, jedno mláďa sedelo hlbšie v hniezde a posledné mláďa 
bolo akoby v polosede. Bociany sa pozerali smerom ku mne. Zmenilo sa sfarbenie zobáka a 
nôh. Mláďatá krásne vyrástli. Mláďatá, ktoré stáli v hniezde, stáli na jednej nohe.  
16:39 Jedno z mláďat, ktoré stálo, si prisadlo do polosedu k bračekovi alebo sestričke v 
hniezde.  
Koniec pozorovania: 16:40 



 
 

 

22.7. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 12 ľudí 
Počasie: jasno, fúkal mierny vietor 
Začiatok pozorovania: 17:15 
1715 V hniezde boli štyri mláďatá bez rodičov. Dve mláďatá stáli v hniezde. Jedno mláďa 
sedelo v polosede a posledné mláďa sedelo hlbšie v hniezde. Mláďatá si čistili pierka. Ďobali 
do hniezda, upravovali hniezdo. 
17:18 Všetky štyri mláďatá stáli v hniezde. Postupne po jednom začali rozprestierať krídla a 
vzlietať v hniezde a nad hniezdom.  
17:20 Mláďatá mali chuť lietať. Striedali sa v hniezde, vzlietali. Mláďatá sú veľké, vždy 
vzlietalo v hniezde iba jedno mláďa. Akoby sa medzi sebou vedeli dohodnúť, ktoré z mláďat 
bude vzlietať. 
17:24 Po lietaní začali mláďatá upravovať hniezdo.   
Koniec pozorovania: 17:30 



 
 

 

24.7. 2020- Julka Chytilová  

 
počet okoloidúcich- 54  
Začiatok- 10:05- V hniezde sú len mláďatá. Tri stoja a jedno sedí. Rodičov nevidno. 
10:10 Bocianik 2078-Henri sa naklonil a začal čistiť pierka ležiacemu súrodencovi. Upravoval 
mu pierka na krídlach a chrbte.  
10:13 Bocianik 2078-Henri si začal čistiť svoje pierka. Po chvíli sa však opäť vrátil k 
ležiacemu mláďaťu.  
10:14 Jedno z mláďat (číslo sa mi nepodarilo odčítať) sa vyprazdnilo. Potom vystrelo pravé 
krídlo a pravú nohu do strany a ponaťahovalo sa.  
10:15 To mláďa, ktoré sa naťahovalo si sadlo do hniezda. Teraz dve ležia a dve pozerajú 
dole na Mojš.  
10:16  Bocianik 2078-Henri teraz upravuje pierka druhému súrodencovi, tomu, ktorý stojí 
vedľa neho.  
10:19 2078-Henri sa vyprázdnil ponad okraj hniezda.  
10:21 2078-Henri vyletel! Najprv drgol zobákom do bociana vedľa seba- 2077-Aladin, potom 
zamával krídlami. Myslela som, že len poskakuje nad hniezdom, tak ako to robili už 
predtým,  ale on  vzlietol.Nielen nad hniezdo. Letel plynulým oblúkom na strechu blízkeho 
domu. 
10:29 Všetky bocianiky stoja. Dvaja hľadia za 2078-Henrim. Najprv to vyzerá, že oni o let 
nemajú zaujem. Zrazu sa však ďalší z nich odrazi a preletí na tu istú strechu k súrodencovi. 
Zvyšné dva stoja v hniezde. Jeden z nich zdvihne nejakú vetvičku z dna hniezda. A druhý sa 
mu ju snaží zobrať. Takto sa chvíľu doťahujú.  
10:37 Bocianiky v hniezde sa pozerajú za súrodencami. Tí dvaja sú stále na streche. Každý 
na jednej strane. Jeden je na komíne. Prechádzajú sa a nezdá sa, že sa chcú vrátiť.  



10:42 Podarilo sa mi odčítať krúžky. V hniezde sú bocianiky 2075-Dárius a 2077-Aladin, 
čistia si pierka, alebo sa obzerajú okolo seba. Na streche je teda okrem 2078-Henriho, aj 
2076-Ján stale to nevyzerá, že by sa chceli vrátiť.  
10:49 Bocianiky na streche podišli k sebe. Sú od seba vzdialené asi pol metra, možno trošku 
viac. Dotýkajú sa zobákmi, akoby sa na niečom dohadovali. Potom sa jeden z nich otočil a 
odkráčal po streche preč.  
10:55 Bocianiky 2078-Henri a 2076-Ján sú stále na streche a asi sa tak skoro nevrátia. 
2077-Aladin a 2075-Dárius sa za nimi síce pozerajú, ale asi za nimi ísť nechcú. Stoja v 
hniezde a čistia si pierka. 
Koniec pozorovania 
 

25.7. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 10 ľudí 
Počasie: oblačno, fúkal mierny vietor 
Začiatok pozorovania: 16:40 
16:40 V hniezde boli štyri mláďatá bez rodičov. Všetky mláďatá stáli v hniezde a precízne si 
čistili pierka. Niektoré z mláďat stáli na jednej nohe.  
16:46 Jedno z mláďat rozprestrelo krídla. Začalo mrholiť. Mláďatá pokračovali v čistení 
pierok. Po celý čas mláďatá stáli v hniezde. Mláďatá sú krásne a veľké. Hustejšie pršalo.  
Koniec pozorovania: 16:53 
17:32 Keď sa rozpršalo, chvíľu som čakal neďaleko hniezda na ihrisku v Mojši. Cestou 
domov som uvidel letieť bocianie mláďa po pravej strane Vodného diela. Pristál pri brehu. 
Zastal som s bicyklom pri bocianovi, no mláďa odletelo. Stihol som urobiť fotografiu jeho letu. 

 
 



 
 

27.7. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 7 ľudí 
Počasie: jasno, fúkal mierny vietor 
Začiatok pozorovania: 9:00 
9:00 V hniezde boli dve mláďatá. Jedno mláďa sedelo hlbšie v hniezde a druhé mláďa, 
Dárius/ Dária V2075, stálo v hniezde. Na červenej streche domu pri hniezde boli dve 
mláďatá. Na sivej streche domu pri hniezde bola mama.  
9:02 Mláďatá, ktoré boli na červenej streche, sa prechádzali po streche. Po chvíli odleteli zo 
strechy. Neleteli do hniezda.  
9:10 Bocianie mláďa Dárius/ Dária V2075, ktoré stálo, bolo otočené smerom ku mne. 
Bociania mama, ktorá stála na červenej streche, si čistila pierka.  
9:15 Do hniezda priletel brat alebo sestrička. Možno priniesol/ priniesla v zobáku potravu, 
pretože mláďa, ktoré sedelo, sa postavilo. Všetky mláďatá stáli v hniezde a skláňali zobáky 
ku zobáku brata alebo sestričky, ktorý/ ktorá priletel/ priletela do hniezda.  
9:16 Do hniezda priletel bocianí otec s potravou. Všetci sa pustili do jedla. Mama klepotala 
zobákom na sivej streche. Mláďatá pri kŕmení rozprestierali krídla. Bocianí otec po chvíli 
odletel.  
9:18 Priletelo štvrté mláďa a začalo jesť. Mama bola celú dobu na sivej streche domu vedľa 
hniezda. Prešla z jedného konca strechy na druhý koniec strechy. 
Koniec pozorovania: 9:21 
 

 



 

 



 
 

5.8.2020- Julka Chytilová 
počet okoloidúcich- 26 
15:20 začiatok pozorovania- Mláďatá sú všetky v hniezde, rodičov nevidno. 
15:25 Jedno z mláďat si čistí pierka pod ľavým krídlom. Pravé má vystreté a nastavené 
vetru. Akoby sa mu páčilo, že mu vietor prečesáva pierka.  
15:28 Jedno mláďa si sadlo do hniezda. To, ktoré sa ešte pred chvíľou nechávalo prefukovať 
vetrom mu zobákom drgalo do hlavy, alebo čistilo pierka na chrbte. 
15:35 To isté mláďa, čo predtým, opäť vystiera krídla do vzduchu, teraz nimi aj máva. 
Neposkakuje však, ani nevzlietne. Stojí v hniezde. Zdá sa, že sa len naťahuje.  
15:37 Bocianik, ktorý mával krídlami sa vyprázdnil, potom si začal čistiť pierka na hrudi.  
15:41 Jeden bocianik sa vyprázdnil a sadol si do hniezda.  
15:45 Koniec pozorovania  
 

8.8. 2020- Julka Chytilová 
počet okoloidúcich- 20 
16:25- Začiatok pozorovania V hniezde sú všetky mláďatá, dospelé nevidno. Mláďatá stoja 
a zobákmi ďobú do niečoho na dne hniezda, asi nejaké zvyšky potravy.  
16:28 Mláďatá stoja vedľa seba v jednom rade. Všetky pozerajú na Mojš, alebo si navzájom 
čistia pierka. 
16:35 Jedno mláďa sa naklonilo dopredu a pravú nohu zdvihlo za seba, akoby sa 
naťahovalo.  
16:38 Popod hniezdo prešlo modré auto. Bocianiky ho zo záujmom sledovali.  
16:45 Bocianiky si čistia pierka.  
Koniec pozorovania 
 



9.8. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 10 ľudí 
Počasie: jasno 
Začiatok pozorovania: 17:15 
17:15 Hniezdo bolo prázdne. 
Koniec pozorovania: 17:20 
 

 
 
O 8:44 h som išiel okolo hniezda s ocinom autom a hniezdo bolo prázdne. Môj ocino sa 
bicykloval po Vodnom diele a videl v hniezde o 12:45 h všetky štyri mláďatá.  
 

 

11.8. 2020- Julka Chytilová  
počet okoloidúcich- 21 
14:50 začiatok pozorovania- Na hniezde sú len tri mláďatá, dve stoja a jedno sedí. Štvrté, 
ani rodičov nevidno.  
Všetky mláďatá majú zvláštne biele nohy, akoby na nich mali farbu, alebo zaschnuté blato. 
Zafarbené sú aj krúžky, takže neviem zistiť, kto je kto.  
15:02 Jedno mláďa si zívlo a druhé začalo klepotať zobáčikom.  
15:04 Mláďa, ktoré sedelo sa postavilo.  
15:10 Mláďatá sa mi všetky otočili chrbtom. Stoja a pozerajú na Mojš.  
15:12 Jedno mláďa zacúvalo. Vyprázdnilo sa ponad okraj hniezda a vrátilo sa tam, kde stálo 
predtým, bok po boku so svojimi surodencami. 
15:15 koniec pozorovania 
 

11.8. 2020 Branislav Dominiak 



Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 6 ľudí 
Počasie: polojasno, fúkal mierny vietor 
Začiatok pozorovania: 17:20 
17:20 V hniezde stálo jedno mláďa. Mláďa bolo otočené chrbtom ku mne. 
17:22 Na komíne sivej strechy som spozoroval druhé mláďa. Mláďa stálo tiež chrbtom ku 
mne.  
17:25 Mláďa v hniezde sa trochu pootočilo a videl som mláďa zboku. Mláďa na komíne sivej 
strechy pootočilo hlavu so zobákom vpravo.  
17:26 Mláďa stálo v hniezde a zaklonilo hlavu dozadu.  
17:28 Mláďa na komíne sivej strechy pootočilo hlavu vľavo. Akoby sa pozeralo pred seba.  
Koniec pozorovania: 17:30 
 

 



 
 

12.8. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 18 ľudí 
Počasie: jasno, fúkal mierny vietor 
Začiatok pozorovania: 17:50 
17:50 V hniezde boli tri mláďatá bez rodičov. Mláďatá stáli v hniezde a čistili si pierka. 
17:53 Dve z mláďat pokrčili jednu nohu a stáli na jednej nohe. Mláďatá mali nohy bielej farby. 
17:56 Všetky tri mláďatá si krásne čistili pierka na krídlach. Zobákom si prechádzali po 
pierkach, akoby predkláňali a zakláňali hlavu počas čistenia pierok. 
18:00 Videl som preletieť okolo hniezda štvrté mláďa. Mláďatá v hniezde, ktoré stáli na 
jednej nohe, pokrčenú nohu vystreli a poprechádzali sa v hniezde.  
18:03 Myslel som si, že jedno z mláďat v hniezde odletí. Najprv rozprestrelo obidve krídla. 
Potom vystrelo pravú nohu do strany. Mláďa zostalo v hniezde stáť.  
Koniec pozorovania: 18:05 



 
 

16.8. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 68 ľudí 
Počasie: jasno, fúkal mierny vietor 
Začiatok pozorovania: 10:32 
10:32 V hniezde boli obaja rodičia, ale žiadne mláďa. Rodičia si upravovali pierka. V hniezde 
boli rodičia, pretože ani jeden z bocianov nemal na nohe krúžok. 
10:34 Rodičia počas pozorovania stáli, čistili si pierka a pozerali sa do okolia. 
Koniec pozorovania: 10:52 
 

21.8. 2020 Branislav Dominiak 
Frekventovanosť lokality počas pozorovania: 6 ľudí 
Počasie: jasno, fúkal mierny vietor 
Začiatok pozorovania: 9:55 
9:55 Počas pozorovania bolo hniezdo prázdne. Aj 20.8. 2020 okolo 15:20 a 15:50, keď som 
sa bicykloval po Vodnom diele, bolo hniezdo prázdne.  
Koniec pozorovania: 10:00 



 
 

23.8. 2020- Julka Chytilová 

počet okoloidúcich- 46 
začiatok 15:30- Hniezdo je prázdne, nikde v okolí nevidím žiadneho z bocianov. 
15:40 Hniezdo je stále prázdne 
15:45 Hniezdo je prázdne  
Koniec pozorovania.  
Že by už odleteli? Asi áno.  

  


