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Zo zoznamu okresov v roku 2020 vypad-
li dva okresy – mesto Bratislava a  okres 
Považská Bystrica. Ponuku podložky 
bez hniezdneho materiálu po zhode-
ní hniezda v  Považskej Teplej bociany 
od roku 2016 neakceptujú. Pribudol 
okres Partizánske, kde v  Žabokrekoch 
nad Nitrou bociany obsadili ponúkanú 
podložku. V roku 2020 hniezdili bociany 
v 68 okresoch. Počet obsadených hniezd 
z minuloročných 1286 stúpol o 54 hniezd 
na 1340. Najväčšie prírastky hniezd za-
znamenali okresy Bardejov (+9 hniezd), 
Snina a  Humenné (+8 hniezd), Svidník 
a Kežmarok (+5 hniezd). Naopak úbytok 
4. hniezd sme zaznamenali v  okresoch 

Komárno, Michalove, Trebišov a 3. hniezd 
v okrese Dunajská Streda. 
V  počte hniezd v  jednej obci vedie Ka-
menica nad Cirochou, kde sa nachádza  
19 obsadených hniezd. Nasleduje so  
14. aktívnymi hniezdami Zemplínske 
Hradište, s  12. hniezdami Dlhé nad Ci-
rochou, s  9. hniezdami Radvaň nad La-
borcom, s  8. hniezdami Veľké Raškov-
ce a  Kurima, so 7. hniezdami Bušince 
a  Ladomirová, a  so 6 hniezdami Buzica, 
Mikušovce a  Rapovce. Šesť obcí má  
5 aktívnych hniezd, dvanásť obcí  
4 obsadené hniezda, 36 obcí 3 hniezda,  
127 obcí 2 hniezda a  799 obcí jedno  
aktívne hniezdo. 

Okres Počet 
hniezd

BA IV 1
BB 8
BJ 70
BN 2
BR 4
BY 3
CA 1
DK 3
DS 20
DT 13
GA 2
HC 3
HE 86
IL 7

KA 5
KE IV 1

KK 30

Okres Počet 
hniezd

KM 1
KN 26
KS 60
LC 43
LE 2
LM 22
LV 27

MA 11
MI 88
ML 41
MT 15
MY 1
NM 5
NO 16
NR 3
NZ 23
PD 9

Okres Počet 
hniezd

PE 1
PN 1
PO 32
PP 19
PT 13
PU 3
RA 12
RK 5
RS 58
RV 21
SA 3
SB 13
SC 1
SE 11
SI 4
SK 62
SL 22

Okres Počet 
hniezd

SN 19
SO 35
SP 27
SV 44
TN 10
TO 5
TR 16
TS 13
TT 5
TV 89
VK 37
VT 66
ZA 9
ZC 1
ZH 11
ZM 5
ZV 13

SPOLU 1 340

Zoznam okresov (EČV)  
a počet obsadených hniezd v roku 2020

Orografický celok Počet 
hniezd

Beskydské predhorie 88
Biele Karpaty 2
Bodvianska pahorkatina 3
Borská nížina 21
Bukovské vrchy 11
Burda 1
Busov 1
Čergov 3
Cerová vrchovina 10

Orografický celok Počet 
hniezd

Chvojnická pahorkatina 1
Dolnomoravský úval 3
Horehronské podolie 4
Hornádska kotlina 26
Hornonitrianska kotlina 9
Hronská pahorkatina 25
Ipeľská kotlina 37
Ipeľská pahorkatina 29
Javorie 1

Pribudli dva nové orografické celky (Níz-
ke Tatry a  Štiavnické vrchy) v  ktorých 
hniezdili bociany v roku 2020. Zo zozna-
mu vypadol celok Veporské vrchy s  jed-
ným hniezdom. Celkovo počet orogra-
fických celkov, v  ktorých registru je me 
obsadené hniezda bociana bieleho, 

predstavuje 63. Výkyvy v počte prírastku 
či úbytku hniezd v  jednotlivých celkoch 
sa pohybovali od - 8 (Východoslovenská 
rovina) po + 15 (Ondavská vrchovina). 
Dlhodobý pokles hniezd na Východoslo-
venskej rovine pokračuje. 

Počty obsadených hniezd  
v jednotlivých orografických celkoch v roku 2020
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Orografický celok Počet 
hniezd

Javorníky 2
Košická kotlina 69
Kremnické vrchy 2
Krupinská planina 1
Laborecká vrchovina 77
Levočské vrchy 1
Liptovská kotlina 27
Ľubovnianska vrchovina 1
Lučenecká kotlina 39
Malé Karpaty 1
Nitrianska pahorkatina 16
Nízke Tatry 1
Ondavská vrchovina 193
Oravská kotlina 15
Oravská vrchovina 4
Pliešovská kotlina 3
Podbeskydská brázda 8
Podbeskydská vrchovina 3
Podtatranská brázda 1
Podunajská rovina 52
Popradská kotlina 41
Považské podolie 23

Orografický celok Počet 
hniezd

Revúcka vrchovina 21
Rimavská kotlina 63
Rožňavská kotlina 5
Skorušinské vrchy 1
Slanské vrchy 1
Slovenský kras 5
Spišsko-Šarišské medzihorie 32
Spišská Magura 7
Stolické vrchy 3
Šarišská vrchovina 8
Štiavnické vrchy 1
Trnavská pahorkatina 10
Turčianska kotlina 31
Turzovská vrchovina 1
Vihorlatské vrchy 2
Volovské vrchy 3
Východosl. pahorkatina 61
Východoslovenská rovina 177
Zemplínske vrchy 3
Zvolenská kotlina 28
Žiarska kotlina 11
Žilinská kotlina 7
Žitavská pahorkatina 4

SPOLU 1 340

Pokles počtu hniezd o 2 až 5 registruje-
me v  povodí Bodvy, Dunaja a  Moravy. 
Vo všetkých ostatných povodiach je za-
znamenaný nárast, o 1 hniezdo v povo-

dí Dunajca, Hrona a  Slanej, o  2 hniezda 
v povodí Nitry, o 3 hniezda na Uhu, o 5 
na Poprade, o 7 v povodí Hornádu, o 18 
v povodí Váhu a o 22 v povodí Bodrogu. 

Počty obsadených hniezd v povodiach Slovenska v roku 2020

Povodie Počet obsadených hniezd
Bodrog 594
Bodva 32
Dunaj 41
Dunajec 2
Hornád 110
Hron 67

Povodie Počet obsadených hniezd
Ipeľ 114
Morava 27
Nitra 46
Poprad 63
Slaná 89
Uh 8
Váh 147

SPOLU 1 340

SPOLU 1 340

Nadmorská výška Počet
do 100 m n.m. 5
od 101 do 150 m n.m. 350
od 151 do 200 m n.m. 288
od 201 do 250 m n.m. 208
od 251 do 300 m n.m. 106
od 301 do 350 m n.m. 82
od 351 do 400 m n.m. 65
od 401 do 450 m n.m. 52
od 451 do 500 m n.m. 40

Nadmorská výška Počet
od 501 do 550 m n.m. 32
od 551 do 600 m n.m. 23
od 601 do 650 m n.m. 41
od 651 do 700 m n.m. 24
od 701 do 750 m n.m. 8
od 751 do 800 m n.m. 12
od 801 do 850 m n.m. 2
od 851 do 900 m n.m. 1
nad 901 m n. m. 1

Novým rekordne vysoko umiestneným 
hniezdom z  hľadiska nadmorskej výšky 

je hniezdo v  Liptovskej Tepličke v  nad-
morskej výške 919 m n. m.

Nadmorská výška obsadených hniezd  
na území Slovenska v roku 2020

Zasa prší.  
Demänová 2020  

Foto: kukaj.sk
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V roku 2020 sme spracovali celkom 2822 
informácií o  hniezdach a  hniezdnych 
podložkách. Po vylúčení záznamov, kto-
ré sú v  databáze vymazané, no napriek 
tomu ich program vykazuje, v  prehľade 
roka zostalo na spracovanie 2298 po-
ložiek. Tie sme preniesli do osobitného 
programu, kde sa nachádzajú všetky do-
teraz zaznamenané údaje o  hniezdach, 
aby sme mohli detailne vyhodnotiť rok. 
Aj v roku 2020 sme ihneď po vašom pri-
daní údaju o prílete bocianov na hniezdo 
do  Atlasu hniezd preradili toto hniezdo 
prekliknutím medzi obsadené, aby sa 
vám ľahšie orientovalo pri vyhľadávaní. 
Je to síce naviac úkon, ale pre mnohých 
z vás nápomocná pri výbere trás za zatiaľ 
neskontrolovanými hniezdami. Pre nás je 
to znamenie, že toto hniezdo má svojho 
tútora a môžeme očakávať, že v hniezdnej 
sezóne tu pribudnú aj údaje o počte mlá-
ďat. Žiaľ, aj v tomto roku sme sa predčas-
ne tešili. Až štvrtina z  týchto hniezd zo-

stala po hniezdnej sezóne s  neznámym 
výsledkom hniezdenia. Nemohli sme to 
predvídať, inak by sme ich boli zahrnuli 
do trás jednotlivým spravodajcom kvôli 
kontrole úspešnosti hniezdenia. 
Z  hľadiska pokrytia územia údajmi mô-
žeme konštatovať, že sa nevymykáme 
z  dlhodobého priemeru. Každoročne 
vykazujeme porovnateľné počty cez 100 
hniezd s neznámym výsledkom hniezde-
nia. 25 hniezd bolo takých, kde sme po 
jarnom prílete očakávali od spravodaj-
cov aj výsledok hniezdenia, a 75 hniezd 
je takých, kde nemáme najmenšiu in-
formáciu o  tom, či bolo hniezdenie na 
nich úspešné. Vystupujú pod kategóriou 
neznámy výsledok (HPx) z dôvodu dote-
rajšieho úspešného hniezdenia v  pred-
chádzajúcom roku, a  tak  neočakávame 
na ňom výpadok bocianov v  hniezdení. 
Táto položka sa vo väčšine prípadov do-
plní pri zadávaní údajov spravodajcami 
v nasledujúcom roku. Získavanie údajov 

z hniezdenia každoročne viazne pre ne-
dostatok stálych informátorov v  okrese 
Levice (11 hniezd HPx), Lučenec a  Žiar 
nad Hronom (10 hniezd HPx), Poltár a Ži-
lina (8 hniezd HPx). V ostatných okresoch 
sú to aj v tomto roku ojedinelé počty ne-
dodaných dát. 
Je prirodzené, že medzi hláseniami o sta-
ve hniezdnych stanovíšť sa nenachádza-
jú informácie o prázdnych podložkách 
na samostatných stĺpoch. Sú prázdne, 
opustené, nezaujímavé. Práve na pod-
ložky chceme upriamiť vašu pozornosť 
v  budúcnosti, aby sme prehodnotili ich 
účelnosť. Ak existujú bez hniezdneho 
materiálu nie sú pre bociany pútavé. 
Často sú dnes už na miestach nežiadú-
cich na hniezdenie. Vedeli by sme ich 
využiť pri údržbe ako náhradu za preťa-
žené, skorodované, mechanicky defor-
mované dnes ešte funkčné podložky. 

Pozrite sa na nich pohľadom skúseného 
bocianiara a  navrhnite aké riešenie by 
prispelo k ich sfunkčneniu a využitiu. 
Do Atlasu hniezd sme v  roku 2020 vlo-
žili takmer 550 fotografií hniezd. Zábery 
hniezd nám napomáhajú pri identifikácii 
a potvrdení správnosti zadaných údajov 
zvlášť z miest, kam sa v danom roku ne-
dostaneme. Dokumentáciu si chvália aj 
prevádzkoví pracovníci distribučných 
spoločností, ktorým fotografie hniezd 
napomáhajú pri rozhodovaní sa o  po-
trebách riešenia problémových situácií 
hniezdenia spojených s  rozvodom elek-
trickej energie. 
Naďalej platí naša výzva o  potrebe ak-
tualizovať polohu viacerých hniezd na 
mape na príslušnej karte hniezda. Mapa 
je tak detailná, že je možné zadať pres-
né miesto hniezda ku konkrétnemu číslu 
domu.

Stav databázy v Atlase hniezd  
na stránke www.bociany.sk v roku 2020
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Z  vašich 407 záznamov o  prílete bocia-
nov na 389 hniezd sme spracovali prie-
beh jarného príletu. Z  typického prie-
behu doletu sa vymyká údaj z  2. marca 
o prílete bociana na hniezdo v Rokytov-
ciach. Mohlo sa jednať o  jedinca 
ktorý zimoval niekde na juhu 
Európy. Nie je to v posled-
ných rokoch nič mimo-
riadne. Na hniezda v  zá-
padnej Európe sa vracali 
bociany, ktoré zimujú 
v  Španielsku už začiat-
kom marca. Ďalší skorý 
prílet bociana už tradične 
hlásili z  obce Nižná Oľšava 
dňa 6. marca. Celkovo prílet za-
čal a prebiehal o päť dní skôr ako v mi-
nulých rokoch. Mal dva vrcholy doletu. 
Prvý kulminoval 18. marca. Po tomto 
dolete nasledovala pauza a druhý vrchol 
bol 4. -5. apríla. Prílet bol rozťahaný na 
viac dní. Tak, ako po iné roky, aj teraz sa 

na hniezdach objavovali bociany, ktoré 
sa tu zastavili iba oddýchnuť a  pokra-
čovali v migrácii ďalej na sever. Prílet sa 
predĺžil až do prvých májových dní v dô-
sledku búrok a  nepriaznivého počasia 

na trase v  oblasti Marmarského 
mora. Bociany boli donúte-

né ostať stáť v  tejto oblasti 
a  čakať na priaznivé po-
časie. V  prvej dekáde 
mája dolet skončil a  tre-
ba povedať, že viaceré 
páry sa už do hniezdenia 

nepúšťali a  iba postávali 
na hniezdach. Napriek ne-

skorému doletu na hniezdo 
máme aj príklady úspešného vy-

hniezdenia. Do Vranova nad Topľou do-
leteli bociany 30. apríla a vyviedli 2 mlá-
ďatá, do Poltára doleteli 1. mája, vyviedli 
3 mláďatá a spolu s rodičmi odleteli dňa 
10. septembra, a na hniezdo v Uliči dole-
teli 13.mája a vyviedli jedno mláďa. 

Prílety na hniezdo v roku 2020

Jarný prílet v roku 2020

Graf počtu vyvedených mláďat (  JZG), počtu párov s  vyvedenými mláďatami (  HPm) 
a celkového počtu hniezdiacich párov (  HPa) od r. 1997 do 2020
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Graf priemerného počtu vyvedených mláďat prepočítaný na celkový počet hniezdiacich párov  
(  JZa) a na počet párov s vyvedenými mláďatami (  JZm) od roku 1994 do roku 2020
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Analýzou stavu hniezd sme zistili, že 
najdlhšie na pôvodnom stanovišti sto-
jí hniezdo v  obci Kobyly. Hniezdo si 
na komíne kúrie postavili bociany už 
v  roku 1935. Za ním nasleduje hniezdo 
vo Vyšnom Hrušove z roku 1937, v Tulčí-
ku z roku 1945, z Vranova n/T časť Dlhé 
z  roku 1951, v  Širkovciach z  roku 1956, 

v Bohdanovciach z roku 1960, v Hranov-
nici z roku 1975 a v Brzotíne z roku 1976. 
Niektoré z hniezdnych stavieb boli za tie 
roky zhodené alebo spadli ale bocian 
zostal stanovišťu verný. Všetky uvedené 
hniezda stoja na masívnych komínoch 
kúrií a starých domov. 

počet mláďat – 2,21 na jeden hniezdiaci 
pár (JZG). Spôsobuje to pomerne vyso-
ká neúspešnosť hniezdenia spôsobená 
v  niektorých regiónoch nepriazňou po-
časia, chladom, dlhotrvajúcimi dažďami 
či prívalovými búrkami. Až 151 párov 
končilo hniezdenie s výsledkom 0 (HPo). 

No a k nižšiemu priemeru prispelo aj 101 
hniezd s neznámym výsledkom hniezde-
nia, ktoré sú započítavané do celkového 
počtu obsadených hniezd. 
Podľa týchto údajov patrí rok 2020 k nad-
priemerným a úspešným rokom pre bo-
ciana bieleho u nás. 

Vek hniezd, hniezdnych stanovíšť

Klasická každoročná otázka: „Aký bol 
z pohľadu bocianov rok 2020?“ Po zhod-
notení výsledkov konštatujeme, že prí-
jemne prekvapil nie však na celom území 
Slovenska. 
Počet obsadených hniezd oproti minu-
lému roku (aj rokom predchádzajúcim) 
stúpol o  54 hniezd na súčasných 1340 

obsadených hniezd. Čo zvlášť potešilo je 
fakt, že bolo až 976 párov (HPm), ktorým 
sa podarilo vychovať mláďatá. Prejavilo 
sa to samozrejme na celkovom počte 
vyvedených 2732 mláďat (JZG). Z  toho 
odvodený je aj vyšší priemerný počet 
2,79 mláďat na hniezdo (JZm). V porov-
naní s  týmto údajom je nápadne nízky 

Analýza výsledkov hniezdenia bociana bieleho  
na Slovensku v r. 2020

Po prvý raz mimo hniezda. Mláďatá v Stebníku rok 2020.  Foto: M. Fulín

Výsledky hniezdenia bociana bieleho  
na Slovensku v roku 2020

Výsledky Počet, hodnota
H celkový počet preskúmaných hniezd a hniezdnych stanovíšť 2 300

Počet obcí, v ktorých sa hniezda a hniezdne možnosti vyskytujú 1 310

Ha celkový počet obsadených hniezd (HB+HE+HPm+HPo+HPx) 1 340
Počet obcí, v ktorých boli obsadené hniezda 991

HPa celkový počet hniezdiacich párov (HPm + HPo + HPx) 1 236
Počet obcí, v ktorých hniezdili bociany 922
HPm počet hniezdiacich párov s vyvedenými mláďatami (HPm) 976
JZG počet vyvedených mláďat 2 732
JZa priemerný počet mláďat na jeden hniezdiaci pár (JZG / HPa) 2,21
JZm priemerný počet mláďat na pár s mláďatami (JZG / HPm) 2,79

Graf výsledkov hniezdenia  
v percentuálnom vyjadrení  
za rok 2020
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EP HB HC HE HO HPm1 HPm2 HPm3 HPm4 HPm5 HPo HPx Spolu

Es 18 43 3 7 14 30 43 17 1 23 16 215
Kd 7 12 1 3 12 11 20 14 8 7 95
Kons 2 1 2 1 1 2 9
Kt 2 5 3 6 10 20 8 1 5 3 63
NEs 2 3 1 2 5 2 2 2 3 22
Ps 609 47 17 7 42 68 127 220 120 10 86 39 1392
Pses 133 11 11 2 10 9 40 65 44 6 16 23 370
Pskd 17 2 1 1 4 3 5 4 5 2 44
Pskt 8 1 1 3 3 1 1 1 2 21
Pssm 1 1 1 3
Psst 9 1 1 1 1 13
Psts 6 3 2 1 1 13
Sb 1 1
Sillo 1 2 1 1 1 6
Sm 3 1 1 1 2 3 11
St 1 1 2
Stpz 1 1 2 3 1 1 9
Stvk 1 1 2
Ts 1 3 2 6
Vk 1 1 2
Vod 1 1
Spolu 787 89 102 16 70 120 237 390 217 20 151 101 2300

Vysvetlivky symbolov a skratiek:
EP - umelé hniezdne podložky neobsadené už dva a  viac rokov; HB - pár sa len sporadicky zdr-
žiava na hniezde; HC - hniezda zaniknuté v tomto roku; HE - hniezdo bolo obsadené len jedným 
bocianom; HO - hniezdo neobsadené; HPm1 – 5 - hniezdny pár vyviedol jedno – päť mláďat;  
HPo - pár hniezdil, no nevyviedol mláďatá; HPx – nepoznáme výsledok hniezdenia.
Es - elektrický stĺp; Kd - komín domu; Kons - kovová konštrukcia; Kt - vysoký tehlový komín lieho-
varu, píly, tehelne, kotolne; Nes - neživý elektrický stĺp s odpojenými drôtmi; Ps - samostatný stĺp 
s hniezdnou podložkou; Pses - podložka na stĺpe elektrického vedenia; Pskt - podložka na komí-
ne kotolne; Pssm - podložka na strome; Psst - podložka na streche; Psts - podložka na telegraf-
nom stĺpe; Sb – stena bašty, zrúcaniny; Silo - zásobník kŕmnych zmesí; Sm - strom; St - strecha;  
Stpz - strieška sušiacej veže hasičskej zbrojnice; Stvk - strieška vetracieho komína maštale; Ts - tele-
grafný stĺp; Vk - veža, štít kostola; Vod – vodojem. 

Výsledky stavu, obsadenia a počet mláďat  
na hniezdach v roku 2020

Po minuloročnej výzve aj v  tomto roku 
pokračovalo vyhľadávanie hniezd bocia-
nov označených krúžkami na nohách. Do 
výzvy sa aktívne zapojili a zber dát získa-
vali vo veľkom regióne piati odčítatelia 
(P. Pjenčák, M. Olekšák, V. Kĺč, M. Fulín 
a  S. Greš). Od ostatných informátorov 
sme získali ojedinelé údaje za ktoré im 
rovnako srdečne ďakujeme. V hniezdnej 
sezóne, osobitne na jej začiatku sme 
skontrolovali spolu 575 hniezd. Na 364 
hniezdach sa nachádzal pár bez označe-
nia. Na 114 hniezdach sme zachytili prí-
tomnosť iba jedného bociana aj to bez 
krúžku. Na 92 hniezdach sa nachádzal 

jeden a na šiestich hniezdach oba bocia-
ny s krúžkom. Vo väčšine prípadov plas-
tovým krúžkom ELSA. Najstarší bocian 
hniezdil vo veku 13 rokov v obci Kráľ. Naj-
viac označených bocianov na hniezdach 
bolo vo veku 9 rokov – 10 bocianov,  
8 rokov – 16 bocianov, 7 rokov – 14 bo-
cianov, 6 rokov – 14 bocianov, 5 rokov 
– 25 bocianov a 4 roky – 28 bocianov (vy-
liahnuté v roku 2017). Bociany s krúžka-
mi zahraničných centrál boli z Nemecka, 
Rakúska, Poľska, Maďarska, Chorvátska 
a Slovinska. Desiatim bocianom sa údaje 
nepodarilo odčítať, boli označené hliní-
kovými krúžkami. 

Označovanie bocianov krúžkami a odčítavanie údajov  
v roku 2020

Krúžkovanie mláďat na hniezde v Buclovanoch. Foto S. Greš
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Pre tých, ktorí sledujú dianie na hniez-
dach na pripomenutie epizóda zo života 
samice bociana V2463 v roku 2020.
Jej životný príbeh sa začal písať v  roku 
2015 na hniezde v  Pozdišovciach. Tu 
získala 18.6. svoje označenie a putovala 
s ostatnými na zimovanie do Afriky. Do 
roku 2019 sme o nej nemali žiadnu infor-
máciu. Až po 1409 dňoch života sa uká-
zala 27.4.2019 na hniezde v  Bešeňovej. 
So samcom, s ktorým hniezdo na komíne 
kúrenia upravovala. Mláďatá v tom roku 
nemala. Zato v roku 2020 sa pousilovala 
a na hniezdo doletela prvá, v poslednej 
dekáde marca. Samček však dlho nepri-
lietal a  tak sa vydala hľadať si nového 
partnera. Najbližšie to mala do Liskovej. 
Tu už od 17. marca postával na hniezde 
domáci samec. Keď k nemu na hniezdo 
2. apríla doletela naša V2463 rozhodol sa 
viac nečakať a založiť si rodinu. Príprav-
né aktivity prebiehali podľa klasického 
scenára keď sa odrazu 5. apríla objavila 
na hniezde pôvodná partnerka domáce-
ho pána. Nastal súboj kto z koho. Keďže 

tu platí prírodné pravidlo silnejší vyhrá-
va, boj o  samca naša V2463 prehrala. 
Vrátila sa na svoje pôvodné hniezdo do 
Bešeňovej a čakala. Medzitým zniesla tri 
vajíčka, ktoré chcela vysedieť na hniezde 
samčekovi v  Liskovej. Koncom apríla sa 
k  samičke pridal mladý samček. V2463 
celá natešená bola ochotná znovu začať 
prípravné aktivity spojené s hniezdením 
no samček sa zľakol a  vytratil. Zostala 
sama. Až 15. mája sa opäť na hniezde 
začali diať veci. K samičke sa pridal sam-
ček označený českým krúžkom CA683 
v  roku 2017 neďaleko Plzne. No dve ži-
votné sklamania v  roku samičke stačili. 
S českým samčekom sa stali už len dobrí 
priatelia. Každý deň dolietali na hniezdo 
aby ho udržiavali v stave užívania a no-
covali na ňom. Koncom mája hniezdo 
obaja opustili a  spolu s  inými neúspeš-
ne hniezdiacimi bocianmi sa potulovali 
po okolitých lúkach. Sme zvedaví, aký 
bude pre V2643 rok 2021. Dočká sa po-
tomstva? V roku 2020 urobila pre to ma-
ximum. 

Zo života bocianov v roku 2020

Ešte pred začiatkom obmedzení súvisia-
cich s  koronavírusom sme vyslali sme-
rom k  mládeži výzvu na pozorovanie 
bocianích hniezd. Zámerom bolo popri 
dištančnej forme vyučovania umožniť 
deťom aj tvorivú samostatnú činnosť 
pozorovaním blízkeho hniezda priamo 
v  prírode za dodržania preventívnych 
opatrení proti šíreniu koronavírusu. Dru-
hou možnosťou bolo sledovanie tých 
hniezd, kde máme kamery prostredníc-
tvom internetu. Nepodarilo sa nám pre 
tieto účely zabezpečiť vydanie materiá-
lov zo schváleného projektu POP Štátnej 
ochrany prírody, keďže sa aj tam na pol 
roka život zastavil. V  súčasnosti sú veci 
v  riešení a  materiály, verme, vydáme 
včas, aby sme vás nimi mohli zásobovať 
v budúcom roku. Ako návod k  realizácii 
slúžili preto materiály doteraz publikova-
né na stránke bociany.sk. Bol to v poradí 
už 19. ročník Ekovýchovného programu 

Bocian. Pozorovateľom hniezda sa mo-
hol stať jednotlivec alebo kolektív žiakov 
s určením zodpovedného vedúceho ko-
lektívu. Všetky zistené udalosti a aktivity 
počas hniezdenia boli zapisované do 
predtlačenej hniezdnej karty. Súčasťou 
elektronickej zásielky hniezdnej kar-
ty boli aj požadované fotografie prí-
padne  videá z  jednotlivých hniezd. Do 
programu sa ako regionálni koordinátori 
prihlásili pracovníčky zo siedmych správ 
chránených území. 
Gesciu nad realizáciou a  spracovaním 
pozorovaných dát sme prenechali envi-
ronmentálnym pracovníčkam na správe 
NP Malá Fatra, ktoré boli prostredníctvom 
internetu s  účastníkmi  kontakte. Pre ne-
obsadenie hniezd bocianmi v  mieste 
školy vynechali v tomto roku účasť na ak-
tivitách viaceré doteraz aktívne kolektívy.  
Z účastníkov boli po skončení vylosovaní 
a odmenení desiati pozorovatelia.

Aktivity k bocianovi realizované v roku 2020

Samička V2463 a samček CA683 na hniezde v Bešeňovej.  Foto: kukaj.sk

Nocovisko bocianov na jesennom ťahu pri diaľnici Prešov - Košice. Foto: M. Fulín
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Výklad pre žiakov ZŠ v obci Buzica Žiaci zo ZŠ Pušovce

Žiaci ZŠ vo Sveržove Žiaci zo ZŠ Kuková

Primátor mesta Stropkov a majiteľka pozemku 
kde stojí hniezdo s krstnými listami mláďat bo-
ciana.

Deti z  MŠ Košice-Barca pri krúžkovaní mláďat 
v Košice- Šebastovciach

Výklad o bocianoch pred ZŠ v Čirči Beseda so žiakmi ZŠ v Jarabine

V septembri 2020 boli práce vyhodnote-
né a ocenené cenami, ktoré venovala ŠOP 

Banská Bystrica, ZO SZOPK Bocian s pod-
porou Lichtenštajnskej nadácie CICONIA.

Ďakujeme aktivistkám na správach ŠOP 
za iniciatívu, pedagógom za vedenie 
žiakov k pozorovaniu, pozorovateľom za 
zapojenie sa do aktivít a  za poskytnuté 
cenné údaje z pozorovania. Prajeme veľa 
úspechov. 

Napriek obmedzeniam sme v mieste na-
šich stálych aktivít organizovali stretnu-
tia so žiakmi v rámci krúžkovania mláďat 
bociana. 

Úspešnými pozorovateľmi hniezda sú: 
Diana Andilová – hniezdo Uderiná – ZŠ M.R.Štefánika Lučenec 
Júlia Chytilová – hniezdo Mojš – Gymnázium bilingválne Žilina 
Emka Mišečková – hniezdo Polomka – ZŠ Beňuš
Soňa Gutterová – ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou 
Filip Mišenko – ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou 
Damián Behun – ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
Branislav Dominiak – hniezdo Mojš – ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín
Sebastián Mezö – hniezdo Boľkovce – ZŠ M.R.Štefánika Lučenec 
Simon Matúška – hniezdo Lučenec Ľadovo – ZŠ M.R.Štefánika Lučenec 
Tereza Kederová – hniezdo Hrachovo – ZŠ a MŠ Sama Vozára Hrachovo

Foto na nasledujúcej strane: M. Fulín a V. Kĺčová Kunštárová
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Milí priatelia, 

rok 2020 bude zapísaný v  našom živote osobitným písmom. 
V  mnohom nás situácia, ktorá aká vznikla pandémiou korona-
vírusu poznačila. Zasiahla aj do zabehnutého života v  spojení 
s bocianmi. Nezastavila však život v prírode. Sme radi, že aj na-
priek mnohým obmedzeniam, našli ste priestor pre nepretržité 
sledovanie života bocianov u nás. Náš obdiv majú tí z vás, ktorí 
sa zapojili do výzvy Ekovýchovného programu Bocian pozorovať 
priebeh hniezdenia priamo v prírode alebo prostredníctvom ob-
razu na internete z kamier na hniezdach. Obdiv si zaslúžia takis-
to tí kolegovia, ktorí vyšli pri dodržaní všetkých bezpečnostných 
a hygienických obmedzení do svojho tradičného regiónu a pria-
mo zaznamenali údaje z jednotlivých hniezd. Poďakovanie si za-
slúžia kolegovia zoológovia zo Správ chránených území ŠOP, od 
ktorých každoročne prichádzajú hlásenia o hniezdení. Záslužnú 
činnosť odviedli aj ornitológovia (za všetkých spomeniem Petra 
Pjenčáka), ktorí desiatkami údajov naplnili našu databázu. Vý-
znamne prispeli aj starostovia obcí či naši stáli prispievatelia dát 
do Atlasu hniezd na stránke bociany.sk ako aj združenia, napr. 
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, ktoré sa 
pod aktivitou Počítame bociany zapojilo do nášho prieskumu. 
Nemôžeme si dovoliť z  priestorových možností každého me-
novať a  osobitne sa každému, kto prispel údajmi, poďakovať. 
A ani z taktického hľadiska to nerobíme, aby sme snáď niekoho 
neopomenuli. Buďte si vedomí, že vieme o  každom z  vás, kto 
neostane v anonymite pri zadaní údajov. Je to aj pre nás dôvod 
nesklamať a pokračovať v zachovaní kontinuity prieskumu a re-
alizovaní aktivít pre ochranu bociana. 

Prajeme všetko dobré do nasledujúceho roka a ešte raz 

vám všetkým ďakujeme za spoluprácu. 
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