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mu zobáku, krídlam s takmer 
„motýlími“ vzormi a vejárovi-
tému chocholu na hlave si ho 
nemôžete pomýliť s nijakým 
iným vtákom. Chochol roztvára 
pri rozčúlení, vzrušení alebo pri 
tokaní. Dorastá do dĺžky 30 cm, 
s rozpätím krídel až pol metra. 
Hocikde hlavu nezloží a práve 
pre tento „bytový problém“ sa 
dostal na zoznam ohrozených 
druhov. Potrpí si totiž na otvo-
renú krajinu, nepoznamenanú 
intenzívnym poľnohospodár-
stvom využívajúcim chemiká-
lie. Zároveň na hniezdenie po-
trebuje vertikálne plochy s du-
tinami – stromy, útesy, budo-
vy... Živí sa semenami, plodmi, 
hmyzom, ale aj malými plazmi 
a žabami. Loví najmä na ze-
mi, kde často z výkalov dobytka 
alebo z pôdy vyberá rôzne dob-
roty. Nasleduje pozoruhodný 
rituál, pri ktorom korisť spra-
cuje dlhým zobákom, vyhodí ju 
do vzduchu a vzápätí chytí tak, 
aby mu vkĺzla priamo do krku. 
Napokon, nič iné mu neostáva, 
pretože nemá jazyk. 

Pavúk ako darček z lásky
Dudok najčastejšie vydáva troj-
slabičný štebot up-up-up a prav-
depodobne vďaka nemu získal 
latinské pomenovanie Upupa. 
Samček i samička sú rovnako 
sfarbení, dokonca aj mláďatá vy-
zerajú ako miniatúry dospelých 
vtákov. Takzvaným dudaním sa 
ozýva samec, keď chce zaujať 
svoju vyvolenú, ktorá usilovne 
hľadá vhodnú dutinu na hniez-
denie. Tú neraz obletuje viacero 
nápadníkov a snažia sa naklo-
niť si ju rôznymi pochúťkami, 
napríklad pavúkmi či vážkami. 
Samička znáša v jednodenných 
intervaloch až sedem vajec, 
na ktorých sedí výhradne ona. 
Partner jej nosí potravu. O mlá-
ďatá sa starajú obaja spoločne 
približne jeden rok. Dudka spo-
znáte aj podľa typického vlnkovi-
tého letu, pri ktorom prerušova-
ne zaberá krídlami. Jeho výskyt 
u nás je však pomerne vzácny, 
početnejšie populácie možno vi-
dieť napríklad v Cerovej vrchovi-
ne, na Záhorskej nížine a v Po-
dunajskej nížine. 

k   s krídlami motýľa

 Dudok chochlatý je národným vtákom Izraela – v roku 2008 zvíťazil 
     v celoštátnej ankete, do ktorej zaradili desať druhov operencov.
 Na Slovensku žijú okrem dudka chochlatého ďalšie tri chránené vtáky 

     z radu krakľovcov – rybárik obyčajný, včelárik zlatý a krakľa belasá.
 Dudok veľký, ktorý žil v minulosti na ostrove Svätá Helena, vyhynul 

     v 16. storočí.
 V starom Egypte ho považovali za posvätného vtáka a maľovali ho 

     na steny hrobiek a chrámov. Peržania ho považovali za symbol cnosti.

SYMBOL CNOSTI

ParádnikParádnik
Rodičia sa o mláďa 
starajú jeden rok, na 
hniezdenie potrebujú 
špeciálne podmienky, 
hocikde sa neubytujú

Samček i samička sú 
rovnako sfarbení, 
vyznačujú sa vlnko
vitým letom a krásnymi 
vzormi na krídlach
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MetLife Amslico oslavuje 20 rokov fi nančnej istoty  
na Slovensku aj zmenou názvu na MetLife

MetLife Amslico, dlhodobý líder 
v poskytovaní životného poistenia, 
oslávi 20. výročie plnenia potrieb 
slovenských zákazníkov zmenou 
názvu na MetLife.  
Zmena názvu a loga, ktorú podporuje 
aj nová reklamná kampaň, znamená 
začiatok ďalšej fázy vývoja MetLife 
na Slovensku, kde má spoločnosť 
viac ako 500 000 zákazníkov. 
Zameriavajúc sa na silnú a globálne 
uznávanú značku, táto kampaň 
zdôrazňuje cieľ spoločnosti MetLife, 

ktorým je poskytovať fi nančnú istotu 
svojim zákazníkom. Tiež dokazuje silu 
spoločnosti, stojacej na základoch 
takmer 150 rokov skúseností MetLife 
na celom svete. 

Zmena  názvu na MetLife bude 
zavŕšená v júni 2015. Proces 
prebehne bez akýchkoľvek dopadov 
na poistné zmluvy existujúcich alebo 
budúcich zákazníkov.
MetLife mal v roku 2014 na 
Slovensku približne 10 % podiel na 

trhu životného poistenia; spoločnosť 
vykázala hrubý zisk 24,54 mil. eur 
podľa neauditovaných výsledkov, 
pričom predpísané poistné 
predstavuje 120,65 mil. eur . 
O spoločnosti MetLife
MetLife, Inc. (NYSE: MET) je 
prostredníctvom svojich pridružených 
spoločností a pobočiek („MetLife“) 
jednou z najväčších životných 
poisťovní na svete. Bola založená 
v roku 1868. MetLife je globálnym 
poskytovateľom životného poistenia, 

dôchodkového zabezpečenia, 
poistných produktov pre 
zamestnancov a správy aktív. Svoje 
služby poskytuje asi 100 miliónom 
klientov. MetLife má svoje operácie 
v takmer 50 krajinách a má vedúce 
postavenie v Japonsku, Latinskej 
Amerike, Ázii, Európe a na Strednom 
východe. Pre viac informácií navštívte 
www.metlife.com . PR
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