
Bociany v Boľkovciach



Prázdne bocianie hniezdo som netrpezlivo sledoval a 

čakal ich návrat. Bociany prileteli 27.3.2021 o 

10.00 h, kedy teplota vzduchu bola 12 °C.



Vrátili sa do hotového hniezda, ktoré bolo potrebné už len 

troška upraviť a s úpravou hneď aj začali. Zo stránky 

www.bociany.sk viem, že ID číslo hniezda je 4592.

http://www.bociany.sk/


Na úprave hniezda sa podieľali spolu. 

Bolo vidno, že sú to vzorní rodičia.



Počasie im však vôbec neprialo. Dňa 10.4.2021 sa 

riadne ochladilo, nočné teploty klesli až na -5 C a 

poletoval aj sneh.



Po týždni sa trochu oteplilo, denné teploty boli 

okolo 10 °C,  ale v noci klesala teplota na bod 

mrazu. Bolo veľmi vlhké a upršané počasie.



Keď dopršalo slnili a sušili sa na slniečku.



Bociany sú veľmi krásne a vznešené vtáky a svojou 

prítomnosťou robili radosť všetkým obyvateľom Boľkoviec. 



Dňa 20.4.2021 o 13.30 hod. bola teplota 

vzduchu 12°C a prichádzala riadna búrka.



Bociany počas búrky pokorne sedeli v 

hniezde.



Dňa 21.4.2021 ráno o 06.30 hod. bola hustá hmla a

teplota vzduchu bola 4°C. Bocian sedel na starkého 

komíne.



Dňa 28.4.2021 sa troška oteplilo. Vykuklo slniečko a 

teplota vzduchu o 12.20 hod. bola 14°C.



Májové počasie im veľmi neprialo. Boli časté dažde 

a nízke teploty. Koncom mája sa ešte kúrilo.



Potravu si hľadali na poli v blízkosti rieky Ipeľ.



Dňa 8. 6. 2021 prvýkrát vykukli z 

hniezda tri hlavičky malých bocianikov.



Dňa 18.6.2021 o 14.00 hod.,teplota vzduchu 28°C. 

Bocianikom sa darí a už pekne podrástli.



Dňa 26.6.2021 – vysoké denné teploty nad 35°C –

bociany pekne rastú a rodičia sa o nich vzorne 

starajú.



Dňa 28.7.2021 o 12.30 hod., bociany sú takmer dospelé a

rodičia ich lákajú z okolitých domov, aby vyleteli z

hniezda.



Dňa 10.8.2021 už za dozoru rodičov hľadali 

potravu na poli hneď pod hniezdom.



Na moje veľké prekvapenie posledný augustový

týždeň ostalo hniezdo prázdne. Dúfam, že o rok sa

vrátia a vychovajú ďalších potomkov.



Ďakujem za Vašu pozornosť.
Sebastián Mező VII.C.

Základná škola M. R. Štefánika,Lučenec


