
 

Záznamy o hniezdení bociana bieleho v roku 2020 

Názov obce Mojš                       
 

 
 
 
 
                     Fotografia hniezda 

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

Samostatný stĺp s podložkou 

popisné číslo 
najbližšieho domu 

 

pozorovateľ,  
vedúci kolektívu 
pozorovateľov 

Júlia Chytilová 

Dátum a čas Záznam o situácii na hniezde pozorovateľ 

2.4.2020 Prílet prvého bociana na hniezdo do Mojša  

4.4.2020 Prílet druhého bociana na hniezdo  

6.4.2020 Párenie bocianov  

8.4.2020 Úprava hniezda  

9.4.2020 Párenie a vzájomné uhládzanie pierok bocianov  

12.4.2020 Hniezdo bolo prázdne počas celého pozorovania.   

13.4.2020 V hniezde je len samec, upravuje vetvičky okolo hniezda.   

16.4.2020 V hniezde sú obaja, upratujú hniezdo, po čase samec odletel.   

22.4.2020 Samec sa bol okúpať na Vodnom diele, po pár minútach 
priletel do hniezda a sušil si pierka. Samica sedí v hniezde.  

 

23.4.2020 Samica sedí v hniezde, je sama, samec sa nevrátil počas 
pozorovania. Samica aj čistí hniezdo a seba.   

 

27.4.2020 Samica opäť sama v hniezde. Sedí na vajíčkach.   

28.4.2020 Samec sedí na vajíčkach, samica sedí, časom vzlietne a 
odletí.  

 

30.4.2020 Samica sama v hniezde, sedí na vajíčkach.   

7.5.2020 Samica sedí na vajíčkach, sem tam vstane a upraví si  ich 
zobákom. Samec v hniezde nie je.   

 

8.5.2020 Samica sedí na vajciach. Po chvíli priletí samec a vymenia sa. 
Samica odletí.  

 

11.5.2020 Samica sedí v hniezde, prilieta samec a klepoce zobákom. 
Spolu upravujú hniezdo.   

 

14.5.2020 Na vajíčkach sedí samec a samica sa prechádza po brehu 
Vodného diela.  

 

16.5.2020 Samica sedí, samec priletel celý mokrý. Suší sa a ďobe 
zobákom do partnerky.   

 

18.5.2020 Samec sedí na vajíčkach, po chvíli priletí samica s potravou v 
zobáku. Vymenia sa v sedení. Samec odletí.  

 



20.5.2020 Samica sedí, samec prilieta, donesie potravu a odlieta preč z 
hniezda.  

 

27.5.2020 RODINKA sa rozrástla. Vidieť dve malé sivé hlavičky s 
čiernymi zobáčikmi.  

 

30.5.2020 Samec nosí jedlo do hniezda, samica sa stará o mláďatka.  

1.6.2020 Samica stojí v hniezde. Tri mláďatá podrástli, vykúkajú von.   

3.6.2020 Dva bocianiky už samé stoja, tretie je menšie a slabšie. V 
hniezde je s nimi samec a stará sa o nich.  

 

8.6.2020 V hniezde sú štyri mláďatká so samcom.   

10.6.2020 Mláďatá rastú, črtajú sa im čierne pierka na letkách.   

15.6.2020 Mláďatá sú v hniezde so samicou. Najstarší bocianik sa už vie 
vyprázdniť na okraji hniezda.  

 

17.6.2020 S bocianikmi je samica. Stoja všetky v hniezde, čistia si 
pierka.  

 

23.6.2020 Krúžkovanie štyroch bocianikov.   

24.6.2020 Dnes sú bocianiky prvý krát samé v hniezde bez rodičov.   

4.7.2020 Bocianiky sú samé v hniezde, čistia si pierka.   

20.7.2020 Samica s mláďatami v hniezde. Vydávila im potravu, deti 
jedli.  

 

24.7.2020 Mláďatá samé, čistia sa navzájom. Najstarší bocianik sa snaží 
vzlietnuť.  

 

5.8.2020 Mláďatá samé v hniezde, naťahujú a mávajú krídlami, 
neopúšťajú hniezdo.  

 

8.8.2020 Mláďatá jedia potravu v strede hniezda a čistia si pierka.   

11.8.2020 V hniezde sú len tri bocianiky, štvrté mláďa ani rodičov 
nevidieť.  

 

23.8.2020 Prázdne hniezdo. Bociany odleteli.   

 Šťastnú cestu.   

   

   

   

   

   

 

Kontaktná osoba 

Meno a priezvisko:  Júlia Chytilová 

Škola: Gymnázium bilingválne, Žilina 


