BOCIANY BIELE SOM V LOKALITE UDERINÁ ZAČALA
POZOROVAŤ DŇA 18.04.2021.

Predmetné bocianie hniezdo sa nachádza na stĺpe elektrického
vedenia

v okrese Lučenec, v lokalite Uderiná.

umiestnené na stĺpe

elektrického vedenia. Toto hniezdo je zaevidované aj na stránke:

Atlas

hniezd bociana bieleho – Online sledovanie bocianích hniezd (stránka:
http://www.bociany.sk/nestcards/show/2135), pod číslom

ID: 2135.

UDERINÁ: 26.04.2021

20.04.2021 – 30.04.2021
Prvý do staronového hniezda prilieta samec, neskôr sa vracia samica.
Súdržne upevňujú hniezdo, fixujú ho. Húževnato prinášajú vetvičky,
prikladajú a tvarujú hniezdo, aby bolo pevné pre nich aj pre mláďatká
a udržalo ich. Z tenkých konárov si urobili obvod, stred majú vystlaný
jemným materiálom zo suchej trávy a blata. Samica sedí v hniezde a čaká,
kým samec za deň viackrát vylieta z hniezda, zháňa potravu, je dlhší čas
preč. Nosí samici v zobáku slimáky, alebo obojživelníky, ale aj hraboše
a žaby. Prenikavo klepocú zobákmi a podnikajú spoločné prelety nad
hniezdom, toto obdobie zavŕšia párením.

UDERINÁ: 30.04.2021

01.05.2021 – 31.05.2021
Samička začína hniezdiť na vajíčkach a o svoje potomstvo sa spolu starajú
až do augusta. Samička znáša obyčajne 3 až 5 bielych vajíčok, na ktorých

spoločne sedia približne jeden mesiac. Spoločne sa striedajú v zháňaní
potravy a kŕmení toho druhého. Už som zvedavá, koľko mláďat budú
bociany mať.
Mláďatá po 25. dni prvýkrát postavia na vystreté nohy, teda koncom júna
by som malé bocianíčatá mohla už vidieť.

01.06.2021 – 30.06.2021
V tomto období pozorujem hniezdo denne, už vidím mláďatá vykuknúť,
alebo spozorujem len horný obrys hlávky. Na moju veľkú radosť vidím, že
sa našim bocianom podarilo vysedieť až štyri mláďatká. Klepot zobáčikov
a šuchot peria sa ozýva dedinou. Mláďatá majú nohy slabé a na tele sú
pokryté jemnučkým páperím.
Vzorní rodičia vylietavajú

a kŕmia potomstvo myšami a žabami, to je

hlavná potrava ale nosia im aj dážďovky, slimáky, vážky, jašterice, koníky
a kobylky. Dokonca aj pijavice. Dobre vyživené mláďatá sa do dvoch až
troch týždňov dokážu udržať na nohách. Koncom júna vidím, že malé
bociany ostávajú v hniezde častejšie samy. Mláďatá zjedia za deň okolo 3
- 4 kilogramy potravy. Samec a samica sú neustále v pohybe. Sú prvé
pokusy o lietanie, kde si mladé bociany precvičujú svoje krídelká, pevnejú,
ich hmotnosť sa zdvojnásobuje. Mocnejšie a istejšie sa postavia na nohy,
vystierajú a mávajú krídlami, nadskakujú.

01.07.2021 – 31.07.2021
V bociaňom hniezde je v týchto dňoch rušno. Mláďatá uskutočňujú prvé
prieskumné lety do okolia hniezda, trénujú krídelká, vystierajú ich, trepocú,
kým vletia do hniezda preletia pár okruhov okolo neho. Telo už majú
pokryté perím, jemné páperie zosilnelo. Telo sa spevnilo a zmohutnelo.

ZAČIATOK AUGUSTA
Mláďatá už dorástli do veľkosti dospelých bocianov a intenzívne trénujú
svoje krídla a svalstvo. Keď mladé celkom samostatné opustia hniezdo,
rodiny sa zhlukujú do kŕdľov, aby sa pripravili na dlhú cestu. Nastávajúce
týždne postupne zmiznú z hniezd a vydajú sa na svoje prvé obrovské
dobrodružstvo do Afriky. Čaká ich cesta 6 až 10 tisíc kilometrov na ďaleké
africké savany. Musia to stihnúť do konca leta, kedy ešte nad pevninou

vznikajú stúpajúce vzdušné prúdy, ktoré im pomáhajú prekonať veľké
vzdialenosti. V týchto týždňoch dospelé bociany končia hniezdenie.

