
Dudek chocholatý
Upupa epops



Dudek chocholatý má 
vztyčenou vějířovitě 
rozevíranou chocholku a 
dlouhý, tenký, mírně dolů 
zahnutý zobák.
Létá ve vlnovkách a připomíná 
tak velkého motýla. Za letu 
jsou nápadné černobíle 
pruhované letky. Rozšířen je 
od Evropy po Afriku, severní 
populace zimuje v tropech.
Ideálním prostředím je pro něj 
teplá otevřená krajina, 
polopouště, stepi, lesostepi, 
pastviny i využívaná kulturní 
krajina.  

Vzhled



V potravě převažuje hmyz a jeho larvy, zvláště brouci, dvoukřídlí, 
blanokřídlí, krtonožky a stonožky, dále pavouci a žížaly. Potravu hledá 
převážně na zemi. Jeho zobák je mírně zahnutý, tenký a protáhlý, aby 
mohl v zemi, v dutinách stromů a ve starých kmenech lépe shánět svou 
potravu. 

Potrava



Dudek létá nízko při zemi. 
„Létá třepotavým motýlím 
letem, v letu je velmi pestrý. 

Při obhajování 
hnízdního okrsku se 
ozývá daleko 
slyšitelným dutým 
voláním „hupupup“, 
při vyrušení drsným 
„cherrr“. Mláďata 
se na hnízdě při 
krmení ozývají 
vysokým „siih“. Při 
obraně hnízda 
vydávají varovné 
drsné opakované 
zasyčení.

Hlasové 
projevy



K hnízdění potřebuje prostorné 
stromové dutiny, ale zahnízdí i v 
dutinách lidských staveb, 
hromadách kamení i zemních 
norách. Hnízdo bývá někdy bez 
vystýlky, jindy dudek na dno 
přináší stonky a stébla rostlin a 
kousky kůry. Ročně mívá jednu 
snůšku po 5–7 bílých nebo 
nažloutlých vejcích. Na vejcích sedí 
pouze samice, které samec přináší 
potravu. Mláďata jsou zpočátku 
krmena pouze samicí, od 10. dne 
oběma rodiči a hnízdo opouštějí po 
26 dnech. Dalších několik dnů jsou 
krmena mimo hnízdo. 

Hnízdění



Mláďata na hnízdě 
po určitou dobu 
vylučují z kostrční 
žlázy páchnoucí 
sekret a pokud jsou 
ohrožena, vystřikují 
směrem k otvoru 
hnízdní dutiny trus.
Proto býval dudek v 
českém dialektu 
nazýván smraďoch.



Dudek je na území České republiky 
pravidelně přítomen od konce března až 
do začátku září. U nás každoročně 
pravidelně hnízdí. Většina zástupců pak z 
našeho území odlétá během září. 



Dudek chocholatý patří v 
České republice mezi 
ohrožené druhy. Je 
zařazen na Červeném 
seznamu. 



http://www.naturephoto.cz/blog/priroda/ptaci/737/dudek-chocholaty

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dudek_chocholat%C3%BD

https://www.researchgate.net/figure/Migration-routes-staging-and-wintering-
areas-of-Hoopoes-Breeding-site-red-point_fig1_41895948

https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1334

Použité zdroje


