
 

 

  

Záznamy o hniezdení bociana bieleho v roku 2020 

Názov obce  

- Mojš 
 
 

 

Miesto hniezdenia  
(samostatný stĺp s 
podložkou, elektrický 
stĺp, komín domu a 
pod.) 

 

- samostatný stĺp s podložkou 

popisné číslo 
najbližšieho domu 

 

pozorovateľ,  
vedúci kolektívu 
pozorovateľov 

 

- Branislav Dominiak 

Dátum a čas Záznam o situácii na hniezde pozorovateľ 

04.04.2020, 16:15 - prvé oficiálne pozorovanie bociana v hniezde - Gabriela Kalašová 

06.04.2020, 13:43 - prvé oficiálne pozorované párenie bocianov - Júlia Chytilová 

22.05.-27.05.2020 - predpokladané vyliahnutie mláďat - z dôvodu nepriaznivého 
počasia tieto dni nebolo 
pozorovanie realizované 

27.05.2020 - prvá oficiálna správa o mláďatách - Júlia Chytilová, Branislav 
Dominiak 

27.05.2020 - utužovanie rodinných vzťahov-dotyky zobákmi medzi 
jednotlivými členmi bocianej rodiny 

- Júlia Chytilová, Branislav 
Dominiak 

03.06.2020, 14:00 - niektoré mláďatá už sú dosť silné na to, aby stáli na nohách 
a poskakovali okolo rodičov, mláďatá sa začínajú samé čistiť 

- Júlia Chytilová 

06.06.2020 - prvá zmienka o presnom počte mláďat, tri staršie mláďatá 
už stoja a samé sa čistia, prvé pozorovanie štvrtého, 
mladšieho a slabšieho mláďaťa, ktoré sa muselo vyliahnuť 
neskôr ako jeho súrodenci 

- Branislav Dominiak 

03.06.-06.06.2020 -mláďatá začínajú rozprestierať krídla - Júlia Chytilová, Branislav 
Dominiak 

23.06.2020 - krúžkovanie bociančat, mláďatá sú takisto pomenované   

24.06.2020 - prvé oficiálne pozorovanie mláďat v hniezde bez rodičov - Júlia Chytilová 

06.07.2020 - mláďatá sa začínajú učiť lietať - Branislav Dominiak 

12.07.2020 - predpokladaný začiatok lietania mláďat - Branislav Dominiak 

21.07.2020 - mláďatám sa mení farba zobáka a nôh -Branislav Dominiak 

24.07.2020 - mláďatá lietajú! - Júlia Chytilová 



16.08.2020 - mláďatá sa osamostatnili, posledné pozorovania - mláďatá 
už nie sú vôbec v hniezde  :( 

-Branislav Dominiak 

23.08.2020 - hniezdo je prázdne, bociany už zrejme odleteli - Júlia Chytilová 

 - pri každom pozorovaní bol pozorovateľný jeden fakt - vždy, 
keď do hniezda priletel nejaký člen rodiny, ostatní členovia z  
rodiny ho vítali hlasným klepotaním zobákov 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Kontaktná osoba 

Meno a priezvisko: Branislav Dominiak 

Škola: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, Varín 


