
 
 
 

 

Jednou z aktivít Národnej zoologickej záhrady Bojnice je starostlivosť o osirelé, či zranené 
zvieratá. Práve z dôvodu rôznych hendikepov, nie sú schopné ďalej prežívať vo voľnej prírode 
a väčšine z nich hrozí úhyn. Národná zoologická záhrada Bojnice prijíma ročne desiatky 
zvierat, o ktoré sa následne stará a pokiaľ je to možné, pripravuje ich na návrat do 
prirodzeného prostredia.  
 
Prvý májový týždeň v znamení slobody 
 
Prvý májový štvrtok zostane pre ošetrovateľov bojnickej zoo pamätným. Na šíre nebo 
vypustili zrehabilitované trio bocianov, ktoré sa podarilo zachrániť. Vlani sa ich v zlom stave 
ujala práve Národná zoologická záhrada Bojnice, ktorá ich prijala do rehabilitačnej stanice. 
Tam si vyslúžili originálne mená: „Snoty, Solim a Rufaro.“ Jednalo sa o veľmi vážne zranenia, 
akými boli napríklad trojnásobná zlomenina krídla, či nebezpečné parazity. Po príchode do 
rehabilitačnej stanice nebolo zrejmé, či sa podarí ich životy zachrániť. Vďaka svedomitému 
prístupu a vysokej odbornosti chovateľov sa ale stav bocianov začal zo dňa na deň zlepšovať. 
Keď už bolo jasné, že sa všetci traja budú môcť jedného dňa vrátiť na oblohu, čakala na ich 
záchrancov ďalšia náročná úloha. Ňou bola ambícia, prinavrátiť svojim bocianím zverencom 
kondíciu, potrebnú na návrat do prírody.   
 



 
 
 

 

 
Vytrvalosť a nasadenie priniesli ovocie 
 
Po náročných týždňoch a maximálnom úsilí sa podarilo dotiahnuť program do úspešného 
konca. Jeho vyvrcholením bolo štvrtkové vypúšťanie bocianov do voľnej prírody. Všetkým 
trom bocianom bolo pred samotným vypustením nainštalované telemetrické zariadenie. To 
pracuje na princípe vysielača, ktorý bude monitorovať ich ďalší pohyb. Vďaka nemu môžu 
zoológovia sledovať počínanie si zvierat v prírode. Informácie získavané prostredníctvom 
tohto zariadenia im navyše pomáha k získavaniu nových informácií, potrebných k ďalšej 
práci.  

„Počas migrácie striehne na bociany viacero nebezpečenstiev. Okrem prirodzených hrozieb, ako sú 
dravce, choroby či výkyvy počasia, sú to najmä ľudské aktivity, ako napríklad odstrel a odchyt za 
účelom ich konzumácie, otravy, či elektrické vedenia. Na nich sa ročne zabije veľké množstvo rôznych 
druhov vtákov. Veríme však, že naše bociany sa týmto nástrahám vyhnú a prežijú svoju prvú púť na 
africké pláne. Prajeme im veľa šťastia,“ vyhlásil hlavný zoológ Národnej zoo Bojnice, Ing. Branislav 
Tám.  
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