
D u dek (Upu pa epops), na zwa pol -
ska i ∏a ciƒ ska po cho dzà od cha -

rak te ry stycz ne go g∏o su dud ka, któ re go
g∏o sem go do wym jest g∏u che lecz bar -
dzo do no Êne, za zwy czaj trzy sy la bo we
„up -up -up”. Jest to ory gi nal ny i bar dzo
cha rak te ry stycz ny ptak ze wzgl´ du
na ko lor swo je go upie rze nia – czar no -
-bia ∏o -ru dy, kszta∏t cia ∏a i lot. Ma d∏u gi
zgi´ ty do do ∏u dziób. Naj bar dziej cha -
rak te ry stycz nà je go ce chà jest czu bek
na g∏o wie, któ ry sk∏a da si´ z dwóch rz´ -
dów po ma raƒ czo wo -brà zo wych piór
o czar nych koƒ cach. Du dek roz k∏a da -
jàc czub wy ra ̋ a swo je na stro je. Je Êli zo -
ba czy w po bli ̋ u sie bie prze la tu jà ce go
pta ka lub na wet mo ty la, to ta ka, na wet
naj mniej sza pod nie ta jest za raz ujaw -
nia na po przez sta wia nie wa chla rza
na g∏o wie. G∏o wa, szy ja, grzbiet i pierÊ
w ko lo rze ró ̋ o wa wo -be ̋ o wym, brzuch
˝ó∏ ta wo -bia ∏y, skrzy d∏a czar ne z pi´ cio -
ma bia ∏y mi po przecz ny mi prà˝ ka mi
i czar ny ogon z bia ∏ym prà˝ kiem w po -
∏o wie je go d∏u go Êci. 

Dud ka mo˝ na jesz cze spo tkaç we
wszyst kich re gio nach Pol ski, lecz jest
na ogó∏ nie licz ny, a lo kal nie na wet
bar dzo nie licz ny. W Eu ro pie Ârod ko -
wej jest obec nie rzad kim pta kiem. Li -
czeb noÊç ca∏ ko wi ta nie zna na, w nie -
któ rych miej scach naj praw do po dob -
niej trzy ma si´ na sta ∏ym po zio mie, ale
w in nych, zw∏asz cza w ob sza rach in -
ten syw ne go rol nic twa, du dek jest
mniej licz ny ni˝ przed stu le ciem, a na -
wet ni˝ przed 20 la ty. Do kra ju przy la -
tu je g∏ów nie w kwiet niu, choç w nie -
któ rych la tach wi dy wa no je ju˝ mar cu.
Âro do wi skiem, ja ki so bie obie ra
na czas po by tu w Pol sce, sà te re ny
otwar te, ∏à ki, po la itp.

Po karm dud ka sta no wià przede
wszyst kim owa dy. Po szu ku je ich g∏ów -
nie po przez na k∏u wa niem zie mi dzio -
bem. Na pod sta wie ob ser wa cji pta ków
oswo jo nych stwier dzo no, ˝e du dek
znaj du je po karm w zie mi na chy bi∏
tra fi∏. W sk∏ad me nu dud ka wcho dzà:
tur ku cie pod jad ki, Êwiersz cze, in ne

pro sto skrzy d∏e, d˝d˝ow ni ce, chrzàsz -
cze. Owa dy, któ re sà dla nie go zbyt
twar de, rzu ca o zie mi´, a˝ od pad nà
ich twar de cz´ Êci. Du dek po szu ku je
tak ̋ e po kar mu w od cho dach by dl´ -
cych. Z po wo du ma ∏e go j´ zy ka trud no
mu prze su nàç zdo bycz do gar d∏a, wi´c
ra dzi so bie ina czej – pod rzu ca ofia r´
i ∏a pie jà w po wie trzu.

Du dek od by wa l´ gi przede wszyst -
kim w dziu plach (na tu ral nych w drze -
wach, pu stych pniach i wy ku tych przez
dzi´ cio ∏y) lub w szcze li nach skal nych.
Z bra ku miejsc wcze Êniej wy mie nio -
nych gnieê dzi si´ w in nych te mu po -
dob nych miej scach, np. s∏u pek ogro -
dze nio wy, Êcia na bu dyn ku, a na wet ob -
r´cz od sa mo cho du. Naj praw do po dob -
niej dud ki sà przy wià za ne do miejsc,
w któ rych w po przed nim se zo nie od by -
wa ∏y l´g, bo w ko lej nym se zo nie za sie -
dla jà te sa me miej sca. W Pol sce od by -
wa jà tyl ko je den l´g. 

Do sk∏ad nia jaj dud ki przy st´ pu jà
w pierw szej po ∏o wie ma ja, sa mi ca sk∏a -
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da od 4 do 9 bia ∏a wych jaj, któ re sà
przez nià wy sia dy wa ne przez okres 15-
18 dni. W tym cza sie jest kar mio -
na przez sam ca. Po wy klu ciu m∏o de po -

kry te sà pu chem i po zo sta jà w gnieê dzie
przez 20-27 dni. Umiej sco wie nie gniazd
na ni skiej wy so ko Êci i o du ̋ ych otwo -
rach wlo to wych mo ̋ e Êwiad czyç o du ̋ ej

nie roz trop no Êci dud ków. Po cz´ Êci mo -
˝e to byç spo wo do wa ne bra kiem lep -
szych miejsc do gniaz do wa nia. M∏o de
pta ki prze by wa jà ce w gnieê dzie sà wy -
po sa ̋ o ne w spe cy ficz nà „broƒ” – w mo -
men cie za nie po ko je nia wy strzy ku jà
w kie run ku in tru za ciem no brà zo wy
p∏yn o nie przy jem nej, pi˝ mo wej wo ni.
Ta ki za pach jest te˝ wy czu wal ny z sa -
me go gniaz da i mo ̋ e dla te go pa nu je
nie s∏usz na opi nia, i˝ dud ki to bru da sy?
Po opusz cze niu gniazd m∏o dym przez
pe wien czas to wa rzy szà jesz cze pta ki
do ro s∏e. Od lot dud ków z Pol ski koƒ czy
si´ g∏ów nie we wrze Êniu, choç by ∏y jesz -
cze po je dyn cze stwier dze nia póê niej -
szych. Zi m´ „pol skie” dud ki sp´ dza jà
w Afry ce.

„Pta si klaun”, tak chy ba mo˝ na na -
zwaç dud ka z ra cji je go Êmiesz ne go
wy glà du, ko lo ru upie rze nia, za cho wa -
nia i lo tu. Jest ra czej bar dziej zna ny
z g∏o su i z ksià ̋ ek, bo w te re nie ci´˝ ko
go zo ba czyç. Dla mnie oso bi Êcie jest
on sym bo lem na szej pol skiej wsi, ale
ta kiej nie prze kszta∏ co nej, z ∏à ka mi,
po la mi, z wierz ba mi g∏o wia sty mi – ist -
ny mi wy l´ gar nia mi pta ków – w nich
i na nich wie le ga tun ków pta ków od by -
wa swe l´ gi, a wÊród nich i du dek. 

Ma ciej R´ biÊ
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GdzieÊ w pobli˝u, w dziupli, jest gniazdo.
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