
 

Záznamy o hniezdení bociana bieleho v roku 2020 

Názov obce Lučenec                       
 

 
 
                     Fotografia hniezda 

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

Elektrický stĺp 
(hniezdo č. 3412) 

popisné číslo 
najbližšieho domu 

27 

pozorovateľ,  
vedúci kolektívu 
pozorovateľov 

Simon Matúška 

Dátum a čas Záznam o situácii na hniezde pozorovateľ 

10. 4. 2020 Trojročné hniezdo bocianov na elektrickom stĺpe  pri 
našom dome ja zatiaľ stále prázdne, minulý rok prišli 
skôr. 

 

11. 4. 2020 Ako prvý, predpokladám, priletel do hniezda samec, 
všimol som si to približne o 15.00 hod. Samec dôkladne 
upravil zobákom hniezdo, miestami  niekoľkokrát odletel 
, v zobáku niesol kúsky trávy, vetvičiek a ukladal ich do 
hniezda. 

 

12. 4.  - 16. 4. 2020 Pozorujem neustály pohyb samca v hniezde a jeho 
úpravu. 

 

17. 4. 2020 V hniezde som po príchode zo školy spozoroval ,o 14.00 
druhého bociana asi samice. 
 

 

18. 4. 2020 Klepocú zobákmi, ako keby sa pripravovali na nejaký 
spoločný tanec, môj pocit a aj sa zrejme týmto zvukom 
zdravia. 

 

19. 4. – 1. 5. 2020 Aktivity akéhosi párenia pretrvávajú, odlietajú 
a prilietajú do hniezda, trepocú krídlami. 

 

 2. 5. 2020 Nastáva zmena ,je sobota 11. 15 hod. predpokladám, že 
samica zniesla vajíčka, nakoľko sedí v pokoji v hniezde, 
samec blízko nej skláňa dlhý krk smerom dole ku 
hniezdu a obidvaja zachovávajú pokoj , len mierne krútia 
krkmi. 
 

 

3. 5. 2020 Je nedeľné predpoludnie a samica a samec nevyvíjajú 
žiadnu mimoriadnu aktivitu, mierne si kladú hlavy k sebe 

 



a sedia bez akéhokoľvek pohybu, samec zobákom ako 
keby škrabkal samicu na krídlach.  

4. 5. 2020. Dnes som si konečne všimol, že na vajíčkach sa strieda 
samica aj samec, pričom ten kto nesedí na vajciach 
odlieta na neďaleké pole , potom donesú potravu 
svojmu partnerovi do zobáka. 

 

5. 5. –  1. 6. 2020 Pozorujem rovnakú aktivitu  ako predchádzajúce dni, len 
veľmi mierny pohyb v hniezde, zdá sa, že obidvaja sa 
snažia sedieť na vajciach. 

 

2. 6. 2020 Okolo 10.00 hod. pozorujem zvýšený ruch v hniezde, 
malé bodky akoby vykúkali z hniezda, predpokladám, 
vyliahli sa bociany. 

 

3. 6. 2020 Mám pocit, že dva hladné zobáky sa len otvárajú 
a bociany lietajú ako splašené, zháňajú potravu, 
striedajú sa pri zháňaní. 

 

4. 6. – 2. 8. 2020 Rovnaká  aktivita kŕmenia mláďat, počujem stále ostrý 
pískavý zvuk, oznamujú svoj hlad. 

 

3. 8. 2020 9.30 hod. – mladé bociany vyleteli z hniezda 
a uskutočňujú svoje prvé letecké pokusy nad blízkym 
poľom za záhradou. 
 

 

4. 8. 2020  Letecké pokusy pokračujú, všimol som si , že stoja na 
jednej nohe v hniezde, zrejme jej aj im horúce, myslím si. 

 

1O. 8. 2020 Končím s pozorovaním hniezda pri dome. 
Bol to môj veľmi zaujímavý zážitok , odporúčam aj pre 
mojich spolužiakov. 

 

 

Kontaktná osoba 

Meno a priezvisko: .......Mgr. Andrea..Lenhartová......................................................................................... 

Škola: ........ZŠ. M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 

Lučenec............................................................................................................................................................  

 

 

 



      

      



       

     

V tomto roku bola populácia bocianov v mojom okolí dosť hojne zastúpená. V obci Rapovce, som pozoroval viacero 

hniezd s usídlenými bocianmi. Všetky hniezda úspešne vyviedli a pripravili do života svoje malé. Poväčšine bolo 

v každom hniezde od 2 až po 5 mláďat.  

Hniezdo na začiatku obce Rapovce bolo v auguste spomínané aj v správach v televízii JOJ. Samica bociana si totiž 

zranila svoje krídlo a hasičský zbor ju musel z hniezda zniesť dolu, inak by od hladu bola uhynula. Mladé bociany už 

v tom čase chvalabohu z hniezda vyleteli a nepotrebovali už starostlivosť svojich rodičov. 

Svoje pozorovanie som ukončil dňa 10.8.2020. V tomto čase som skontroloval všetky hniezda a každé jedno z nich už 

bolo opustené. Verím, že budúci rok sa všetky bociany opäť vrátia do svojich hniezd a privedú na svet ďalšie 

mláďatká. 


