
Sokol	myšiar	(Falco tinnunculus)

Tento operenec je známy aj pod názvom pustovka. V zoolo-
gickom systéme je zaradený do radu dravce, resp. sokolotva-
ré (Falconiformes, resp. Accipitriformes) a v rámci neho do 
čeľade sokolovité (Falconidae). 

Pozorovanie dravcov, a teda i sokola myšiara, je o niečo ná-
ročnejšie, ako napríklad pozorovanie spevavcov, pretože iba 
málokedy sa človek k dravému vtákovi dostane tak blízko, 
aby si mohol prezrieť všetky jeho charakteristické znaky. 
V teréne i za dobrých pozorovacích podmienok a použitia 
ďalekohľadu správne určenie tohto druhu vo veľkej miere zá-
visí od skúseností a odbornosti pozorovateľa.

Sokol myšiar patrí k menším dravcom s výborným zrakom. 
Jeho veľkosť je porovnateľná približne s veľkosťou holuba či 
hrdličky. Samec a samička sokola myšiara sa rozmermi ani 
veľkosťou nelíšia. Veľkosť ich tela dosahuje 31 až 37 cm, 
rozpätie krídel 68 až 78 cm, zobák až 2 cm. Dospelé vtáky 
majú hmotnosť do 300 gramov.

Sokol myšiar (Falco tinnunculus) – samec

Dobrými poznávacími znakmi počas letu sú úzke špicaté 
krídla a pomerne dlhý, nezužujúci sa chvost. 

Obe pohlavia majú hrdzavé perie na chrbte a hornej časti 
krídel s priečnym tmavým pruhovaním. Konce krídel sú čier-
ne. Spodná časť tela má bledookrové zafarbenie s tmavými 
pozdĺžnymi čiarkami, ktoré vytvárajú kvapkovitý vzor. 

Samec má sivý vrch hlavy a chvost a nevýraznú škvrnitosť 
na vrchnej strane tela. Samica má hrdzavú hlavu i chvost, jej 
vrchná časť tela je priečne pásikavá. 

K ďalším jeho poznávacím znakom patria tmavohnedé až 
čierne oči umožňujúce výborný zrak a žlté silné nohy so za-
hnutými pazúrmi. 

Detail hlavy samca a detail nôh mláďaťa

Tak ako všetky dravce, i sokol myšiar má mocný zobák 
s hákovito ohnutou čeľusťou, ktorá má pri koreni farbistú 
voskovitú blanu – voskovku. Charakteristickým znakom so-
kolov, a teda i sokola myšiara, je takzvaný zúbok – výbežok 
na okraji vrchnej čeľuste zobáka. 

Medzi typické črty sokola myšiara patrí trepotavý let – ten-
to operenec dokáže „stáť“ vo vzduchu nad jedným miestom 
s hlavou proti vetru so zveseným chvostom roztvoreným do 
vejára. Tento akrobatický kúsok dosahuje zvláštnym naklo-
nením tela v kombinácii s rýchlym mávaním krídel. 

Potravu sokola myšiara tvoria predovšetkým drobné cicav-
ce a väčší hmyz, menej často vtáky a plazy. Odborná literatú-
ra uvádza, že až 90 % objemu jeho potravy predstavujú ci-
cavce, pričom 70 % z neho pripadá na hraboša poľného. Loví 
aj hryzce vodné, chrčky, myši a výnimočne i veľmi malé mlá-
ďatá zajaca poľného. Z vtákov mu ako ulovená potrava slúžia 
strnádky, stehlíky zelené, vrabce a veľmi vzácne i malé mlá-
ďatá jarabíc a bažantov. Väčší význam ako vtáky má v potra-
ve sokola myšiara hmyz, najmä veľké druhy chrobákov a hú-
senice motýľov. Na korisť číha vo vyvýšenej pozorovateľni 
alebo si ju vyhliadne počas letu. Typickým spôsobom vyhľa-
dávania koristi je vyššie spomenutý trepotavý let na mieste. 
Zrakom blúdi po zemi a len čo objaví korisť, let trepotaním 
na mieste preruší a v okamihu dokáže prejsť do útoku. Korisť 
chytá prevažne na zemi, vtáky však dokáže loviť i počas letu. 
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Sokol myšiar (Falco tinnunculus) – vľavo samica, vpravo samec

Sokol myšiar v korune listnatého stromu
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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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