
Výchova mláďat v hniezde trvá asi mesiac. Rodičia im za-
bezpečujú potravu a kŕmia ich. Potravu väčšinou donáša sa-
mec. Keď rodičov obkolesia ešte neskúsené mláďatá, nastáva 
veľká trma-vrma. Každé z mláďat sa usiluje ako prvé dostať 
k prinesenej koristi. Takýto rodinný výjav pripomína pre po-
zorovateľa úchvatné divadlo. Perie mláďatám narastá, keď 
dosiahnu asi dve tretiny veľkosti dospelých jedincov. Mláďa-
tá z hniezda vylietajú po dosiahnutí veku 30 dní. Ešte aj pri 
vylietaní im rodičia nosia potravu a učia ich, ako ju majú chy-
tať. Potravu im najskôr trhá a podáva po kúskoch samica, ne-
skôr si ju trhajú samy. Na noc sa mláďatá ešte určitý čas po 
vyletení vracajú späť do hniezda. Nezriedka sa stáva, že ľu-
dia nájdu mláďatá vyletené z hniezda priamo v mestskom 
prostredí v blízkosti obytných budov. 

Sokol myšiar patrí k užitočným živočíchom, čo vyplýva 
najmä zo zloženia jeho potravy. Je významným článkom po-
travového reťazca, prispieva k udržiavaniu biologickej rov-
nováhy v živočíšnom spoločenstve. 

Podľa súčasnej slovenskej legislatívy patrí k chráneným 
druhom národného významu, pričom spoločenská hodnota 
jedného jedinca predstavuje 663,87 €.

Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st., kresba: Nela Gloríková

S obľubou loví i pozdĺž ciest a diaľnic. Zahnutým silným zo-
bákom vyďobáva z obete kusy mäsa.

Sokola myšiara môžeme pozorovať od včasného rána až do 
neskorého večera. Žije na otvorených priestranstvách, vidieť 
ho môžeme i okolo ciest, na poliach, vresoviskách a mokra-
diach s roztrúsenými lesíkmi a krovinami, v priekopách, 
mestských parkoch, dokonca i na smetiskách. Lieta jednotli-
vo, prípadne v pároch. Ozýva sa celým radom krátkych 
ostrých tónov „kii-kii-kii-kii-...“. Mláďatá a samice často 
opakovane vydávajú zvuky „kiirrrl...“.

Vyskytuje sa v Európe, Ázii a Afrike. Okrem Islandu je roz-
šírený po celej Európe až po rovnobežku 66 stupňov severnej 
zemepisnej šírky. Na väčšine rozšírenia svojho územia je 
v rôznom pomere sťahovavý, stály aj prelietavý. Menšia časť 
našej populácie operencov tohto druhu operencov u nás aj 
prezimuje, väčšia časť je sťahovavá – odlietava najčastejšie 
do Stredomoria a severnej Afriky, pozorované boli však i zi-
moviská v rovníkovej tropickej Afrike.

Na Slovensku okrem súvislých lesných porastov hniezdi na 
celom území od nížin až po alpínske pásmo. Jeho hniezda 
môžeme nájsť až po nadmorskú výšku 1 650 metrov nad mo-
rom, vo Vysokých Tatrách dokonca až v nadmorskej výške 
2 300 m. n. m. Početnejšie sa však vyskytuje v nižších polo-
hách. Ornitológovia odhadujú, že u nás hniezdi približne 
4 000 až 6 000 párov a zimuje 2 500 až 5 500 jedincov. 

Na hniezdiská prilieta v marci. Jeho svadobné lety sú spre-
vádzané hlasným krikom. Pri voľbe hniezdiska je veľmi vy-
naliezavý. Hniezdi na stromoch, v skalných štrbinách, často 
v starých hniezdach iných vtákov, v dutinách a výklenkoch. 
Jeho hniezda sa nachádzajú aj priamo v mestskom prostredí 
– na stožiaroch elektrického vedenia, vo výklenkoch fasád, 
na povalách starých vyšších budov, vo vežiach kostolov, na 
balkónoch panelových domov i na okenných rímsach. 

Hniezdi raz ročne od marca do júla. Samica znáša najčas-
tejšie v máji (v mestách už i v marci) tri až šesť vajec. Zvy-
čajne majú okrovohnedú farbu s červenými až hnedými škvr-
nami alebo mramorovaním. Keď samica sedí na vajciach,  
samec jej ťahavým, trocha krikľavým hlasom oznamuje svoj 
príchod a poľovnícky úspech. Po 29 – 31 dňoch sa postupne 
liahnu mláďatá v tzv. v páperčekovom kožušteku. Je medzi 
nimi značný rozdiel vo veľkosti – najmenšie väčšinou uhynú. 

Mláďa sokola myšiara

Festival veDy a techniky 2014
Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Brati-
slave sa v novembri konala celoslovenská súťažná prehliadka 
vedecko-technických projektov žiakov základných a stred-
ných škôl, na ktorej prezentovali výsledky svojich projektov. 
Organizátorom podujatia bola Asociácia pre mládež, vedu 
a techniku. Autori najúspešnejších projektov postúpili na  
celosvetové súťaže a prehliadky, na ktorých budú reprezento-
vať Slovensko. Celoslovenskému kolu tohto podujatia pred-
chádzali v októbri krajské festivaly v Bratislave, Nitre, Ban-
skej Bystrici, Martine a Košiciach, kde bolo prezentovaných 
aj najviac (40) projektov. Sprievodnou akciou tohto festivalu 
bol i nultý ročník Debrujárskej olympiády, na ktorej si troj-
členné družstvá mohli preveriť, ako dokážu využiť teoretické 
vedomosti z prírodovedných predmetov v praxi.

Danica Božová Mladí debrujári 
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