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Abstrakt 
 
Přestože u většiny hostitelů hnízdních parazitů je úspěšně vyvinuta schopnost diskriminačního 
chování vůči vejcím a dospělým jedincům parazita, schopnost diskriminovat parazitické 
mládě byla zdokumentována pouze v několika málo případech. Je známo mnoho adaptací a 
protiadaptací vyvinutých v průběhu koevolučních procesů mezi hnízdními parazity a jejich 
hostiteli. Většina z nich již byla v minulosti podrobně studována, stejně tak jako jejich vliv na 
budoucí fitness parazita i hostitele. Ovšem diskriminačnímu chování vůči parazitickému 
mláděti byla zatím věnována jen malá pozornost. Problematika diskriminace mláďat nebyla 
zatím uspokojivě studována, což bylo podnětem k zaměření mé práce právě v této oblasti. U 
jednoho z našich běžných hostitelů kukačky obecné (Cuculus canorus), rákosníka obecného 
(Acrocephalus scirpaceus), byly v minulosti popsány případy diskriminace hostitelů vůči 
mláděti. Tento případ je velice zajímavý nejen protože se jedná o první zjištěnou diskriminaci 
parazitických mláďat kukačky hostitelem vůbec, ale také proto svůj specifický průběh. 
Přibližně 15 % rákosníků ze studované populace na Jižní Moravě opustilo parazitické mládě 
poté, když toto překročilo pobytem na hnízdě dobu, kdy běžně vylétají rákosničí mláďata. Do 
té doby však pěstouni pečovali o parazitická mláďata naprosto standardně. Následně však 
ukončili rodičovskou péči a opustili hnízdo, kde bylo stále přítomno vyhladovělé žadonící 
kukaččí mládě. V důsledku toho mláďata v průměru 15 dní po vylíhnutí zemřela. 
Nepřepokládám, že by se v těchto případech jednalo o diskriminaci založenou na učení, stejně 
tak jak je to známo v případě diskriminace vůči vejcím, či dospělé kukačče. Toto je 
podporováno skutečností, že kukačka je parazit vyhazující hostitelská vejce i mláďata 
z hnízda krátce po vylíhnutí, ale také tím, že k opuštění kukačky došlo až řadu dní (14–15) 
poté kdy se vylíhla, do kteréžto doby byla pěstouny úspěšně krmena. Toto chování se snaží 
vysvětlit následujících tří hypotézy: (1) Hypotéza jednoho mláděte, která říká, že hostitelé 
mohou opustit parazitické mládě poté, co vyhodí z hnízda původní snůšku a zůstane samo, 
jelikož hostitelovy snůšky obsahují téměř vždy více mláďat než jedno. (2) Hypotéza 
limitované délky rodičovské péče předpokládá, že se rodiče starají o mláďata pouze po dobu, 
která odpovídá potřebám průměrné rákosničí snůšky. Z hypotézy limitované intenzity 
rodičovské péče (3) vyplývá, že rodiče ukončí péči o snůšku, když tato spotřebuje množství 
péče nezbytné pro vyvedení průměrné rákosničí snůšky. Testovala jsem tyto tři hypotézy na 
snůškách rákosníka, u kterých jsme měnila různě stará mláďata mezi hnízdy a vytvořila jsem 
jednomláděcí snůšky, abych tak navodila hnízdní podmínky, které nastávají při parazitaci 
kukačkou. Analýzy výsledků hnízdění těchto snůšek ukázaly, že se od sebe růstem výrazně 
liší mláďata standardní rákosničí snůšky a mláďata z experimentálně pozměněných snůšek. 
Mláďata snůšek která byla na hnízdě prodlouženou dobu prospívala výrazně hůř než mláďata 
z ostatních experimentálních skupin, což podporuje hypotézu limitované délky rodičovské 
péče a hlavně fungování diskriminace bez rozpoznávání u studovaného druhu. Zároveň 
mláďata z jednomláděcích snůšek rostla špatně ve snůškách s prodlouženou i zkrácenou 
dobou pobytu na hnízdě. Toto zjištění je ve shodě s hypotézou jednoho mláděte. Zbývající 
hypotéza limitované intenzity rodičovské péče nebyla mými výsledky podpořena. Přestože 
jsem nepozorovala, že by rodiče v reakci na setkání se se snůškou s vyššími nároky na délku 
hnízdní péče používali výhradně jeden vzorec chování, zdá se, že rodiče, kteří byli vystaveni 
péči o mláďata s manipulovanou velikostí snůšky a požadavkem na délku rodičovské péče, 
reagovali častěji na délku doby kterou snůška strávila na hnízdě víc něž na jiné  podněty.  
 
Keywords: hnízdní parazitizmus, koevoluce, diskriminace mláďat, rozpoznávání  



Abstract 
 
Although the ability to discriminate eggs and adults of brood parasites has evolved 
successfully in most host species, the chick discrimination has been observed only in a few 
cases. In frame of the coevolutionary processes between parasites and their hosts many 
adaptations and counteradaptations have evolved. The majority of them, as well as their effect 
on future fitness of both parasite and host, had been carefully studied in the past. However, 
very little attention was paid to parasite nestling discrimination. There are many aspects of 
host discriminatory behaviour against parasite young that have not been studied yet, because 
this issue has received very little scientific attention so far. There for I decided to focus my 
thesis on them. There has been reported chick discrimination in the reed warbler 
(Acrocephalus scirpaceus), one of the frequent hosts of the common cuckoo (Cuculus 
canorus) in the Czech Republic. It is very important not only because this is the first such 
case ever reported, but also for its unique process. Approximately 15% of reed warblers 
parasitized by the common cuckoo in the observed population in the Southern Moravia 
deserted the cuckoo nestlings after the time which is needed for successful fledging of host 
own young. The fosterers were providing parental care to the parasite chick at a standard rate 
until it reached the fledging age of warbler nestlings. Then the host parental care was stopped 
and the parents abandoned their nest where the starving young cuckoos were still begging. In 
consequence of early finished parental care the parasite nestlings died on average 15 days 
after hatching. I do not expect this case of chick discrimination to be based on learning as it is 
known in frame of egg and adult parasite recognition. This is supported by two facts. First, the 
cuckoo is an evicting parasite which shortly after hatching push out of the host nest all 
original eggs and/or nestlings and remains alone in the nest. Second, the young cuckoos were 
abandoned long after hatching (14–15 days) but their were normally treated by fosterers 
before desertion occurred. There are three hypotheses which could possibly explain this 
extraordinary behaviour. Namely, it is the single chick hypothesis which says that the fosters 
can abandon the parasite chick just because it remains alone in the nest after it evicts the 
complete original host brood which contains always more than one nestling. The time limit 
hypothesis suggests parents care about a brood for a limited time which is sufficient for a 
standard host brood. Finally, under the parental fatigue hypothesis, parents can finish the 
parental care whenever a brood has spent more than an average amount of parental care 
needed for successful fledging of standard host brood. To test these three hypotheses I cross-
fostered nestling among warbles nest in order to create broods that require longer parental 
care and I also created single-chick conspecific broods in order to simulate the condition 
similar to the presence of cuckoo chick. The data analysis showed significant differences 
between the growth of standard warbler broods and the chicks form experimentally modified 
broods. Nestlings from prolonged broods showed significantly worst growth than chicks in 
the other experimental groups. That supports the time limit hypothesis and most importantly 
the discrimination without recognition in the studied speies. Other findings have reflected the 
predictions from single chick hypothesis. The single-chick broods grown badly through all the 
experimental treatments both before and after cross-fostering. The only hypothesis which was 
not supported strongly by my results is the parental fatigue hypothesis. Although there was no 
an unequivocal behavioral pattern in host responses towards the prolong broods, it seems that 
those parents, who were forced to care for a brood with manipulated brood size and 
expectancy of parental care, did more frequently react to the length of nestling period than to 
the other presented stimuli.  
 
Keywords: brood parasitism, coevolution, Cuculus canorus, chick discrimination, recognition 
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ÚVOD 
 
Hnízdní parazitizmus představuje takovou reprodukční strategii ptáku, kdy samičky některých 
druhů kladou svá vejce do hnízd jiných ptáků, hostitelů, kteří tak zcela přebírají péči o vejce a 
mládě parazita (Rothstein & Robinson 1998, Davies 2000, Payne 2005). Tento způsob péče o 
potomstvo zvýhodňuje v reprodukční úspěšnosti parazita, jež nemusí investovat čas a energii 
do péče o potomstvo, a znevýhodňuje hostitele, který pečuje o parazitickou snůšku (Tab. 2) na 
úkor své vlastní (Rothstein 1975a, Payne 1977). 
 Hnízdní parazitizmus je znám ve formě obligatorní i fakultativní. Samička 
fakultativního parazita o svá mláďata samostatně pečuje, ale příležitostně k péči o část svého 
potomstva využívá jinou samičku téhož či jiného druhu (Hughes 1997). Rozlišujeme pak mezi 
vnitrodruhovým a mezidruhovým parazitizmem (Dawkins & Krebs 1979, Petrie & Møller 
1991, Davies 2000). Samičky obligatorních parazitů vlastní hnízda nestaví a vejce kladou 
výhradně do hnízd hostitelských druhů. Mezi známe obligatorní hnízdní parazity patří na 
příklad některé kukačky (Cuculiformes), vlhovci (Icteridae), vdovky (Viduinae) a 
medozvěstky (Indicatoridae) (Ortega 1998, Davies 2000, Sorenson & Payne 2002). Odlišná 
stádia hnízdního parazitizmu nacházíme u různých druhů fakultativních parazitů (Rothstein 
1990). Na příklad zástupci rodu Centropus představují neparazitické kukačky, které si staví 
vlastní hnízdo a pečují samostatně o svá mláďata (Davies 2000). Již u kukaček rodu 
Crotophaga můžeme pozorovat nestandardní reprodukční strategii, kdy několik samiček 
naklade svá vejce do jednoho hnízda, ale v následné péči o společnou snůšku se nedělí 
rovnoměrně (Macedo et al. 2004). Samičky rodu Coccyzus kladou vejce jak do svých hnízd, 
tak i do hnízd jedinců stejného druhu i nepříbuzných druhů (Hughes 1997). 
 V rámci koevoluce druhů paraziticko-hostitelského systému byla v minulosti 
studována řada adaptací a proti-adaptací (Davies & Brooke 1989a, b, Davies 2000, Dawkins 
& Krebs 1979, Johnsgard 1997, Grim et al. 2003, Langmore et al. 2003), jež se mezi hnízdně 
parazitickými druhy a jejich hostiteli vyvinuly v rámci vzájemného evolučního zbrojení 
(arms-race, Dawkins & Krebs 1979, Davies & Brooke 1988, Davies & Brooke 1989a, b, 
Rothstein 1990, Ortega et al.1993). Adaptace hnízdního parazita a jim odpovídající proti-
adaptace hostitele jsou vyvinuty na různých úrovních jejich vzájemné interakce. Každá 
z těchto úrovní představuje nejen odlišně fungující mechanismy a vzorce chování, nýbrž také 
různé stupně časových a energetických investic hostitelů do parazitované snůšky a na ně 
navazující budoucí zisky a proměny ve fitness hnízdících jedinců (Marvil & Cruz 1989, 
Marchetti 1992, Davies et al. 1996, Servedio & Hauber 2006).  
 Adaptace hnízdního parazita obecně představují taková přizpůsobení a chovaní, která 
vedou k jeho maximální reprodukční úspěšnosti (Davies 2000). Na příklad u kukaček je to 
schopnost vyhledat hnízdo hostitelského druhu, opakovaně ho navštěvovat a kontrolovat, aby 
byla samička následně schopna naklást své vejce poté, co hostitelé zahájí kladení kladení 
vlastní snůšky. Kukačka se v blízkosti hostitelova hnízda, které se rozhodne parazitovat, 
chová nenápadně, aby neupoutala pozornost hnízdícího páru, a hnízdo pozoruje z jiného než 
z nejbližšího možného bodu. Snižuje tak pravděpodobnost případného rozpoznávání, které by 
mohlo vést ke spuštění protiadaptačního chování hostitele (Honza et al. 2002). Kladení 
samotné je schopna provádět rychle a nenápadně (Davies & Brooke 1988, Sealy et al. 1995) 
v době, kdy jsou hostitelé relativně nejčastěji mimo hnízdo (Sealy 2003). Při kladení 
odstraňuje kukačka 1-2 vejce z hostitelovy snůšky, čímž upravuje její velikost tak, aby 
pěstounský pár byl schopen efektivně inkubovat všechna vejce, tedy i to parazitické 
(McMaster et al. 1997). Odstraňovaná vejce pak většinou pozře, čímž snižuje riziko, že si 
rodiče všimnou početního rozdílu ve snůšce a zároveň tak získá výživnou potravu (Davies 
2000). Parazitická vejce mají vzhledem ke své velikosti relativně zvýšeně odolnou skořápku, 
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která znesnadňuje její případné proklovnutí hostitelem (Spaw & Rohwer 1987). Významnou 
adaptací kukačky jsou její mimetická vejce, která snižují schopnost hostitele rozpoznat 
parazitické vejce od svých vlastních. Přestože je známo kolem 150 druhů ptáků, u kterých 
byla parazitace kukačkou pozorována (Moksnes & Roskaft 1995), příslušníci jednotlivých 
ekologických poddruhů, do kterých se kukačky dělí, využívají jednoho, nebo několik málo 
druhů hostitelů (Baker 1942, Lack 1968, Wyllie 1981, Moksnes & Roskaft 1995, Marchetti et 
al. 1998, Gibbs et al. 2000). Jejich vejcím přizpůsobují vzhled a velikost svých vajec, a tak se 
jednotlivé ekologické poddruhy liší mezi sebou mimikry (Chance 1940, Brooke & Davies 
1988, Marchetti 2000). Významným a dobře známým adaptačním znakem u kukačky je 
vyhazovací chování mláděte, které ve stáří jednoho až dvou dnů po vylíhnutí vytlačí z hnízdní 
kotlinky všechna přítomná hostitelova vejce, případně i mláďata (Cramp 1989, Langmore 
2003, Honza et al. 2007). Další adaptací mláděte kukačky je jeho mimetická struktura 
žadonícího hlasu (McLean & Griffin 1991, Davies et al.1998, Butchart et al. 2003, Grim 
2006).  
 Protiadaptace hostitele zahrnují takové reakce a způsoby chování, jež mu pomáhají 
minimalizovat vliv parazita na vlastní reprodukční úspěšnost. Jedná se o schopnost 
hostitelského páru rozpoznat dospělého parazitického jedince na hnízdě či v okolí v období 
jeho zakládání, během snášení a inkubace vajec (Mark & Stutchbury 1994, Oien et al. 1996, 
Sealy et al. 1998), případně jeho opuštění a založení nového jinde (Ortega et al. 1993). Další 
úrovní, která představuje u hostitelských druhů vysoce rozšířenou adaptaci proti hnízdnímu 
parazitizmu (Lotem et al. 1995), je pak schopnost rozpoznávání (Tab. 2) parazitických vajec, 
které předchází procesu diskriminace (Tab. 2, Davies & Brooke 1989 a,b, Davies 2000). 
Následně vyvolané chování u hostitelů může přecházet od proklovnutí, či vyhození (Tab. 2) 
parazitického vejce, přes zastavění parazitované snůšky vrstvou nového stavebního materiálu 
a snesení snůšky nové na témže hnízdě, až po opuštění hnízda (Ortega et al. 1993). Poslední 
úrovní protiadaptací hostitele je diskriminace parazitického mláděte. Přestože diskriminační 
chování vůči dospělé kukačce a/nebo parazitickému vejci je u většiny hostitelských druhů 
velmi dobře vyvinuto, diskriminace parazitického mláděte je velice vzácná (Redondo 1993, 
Soler et al. 1995, Fraga 1998, Lichtenstein 2001, Payne et al. 2001, Grim et al. 2003, 
Langmore et al. 2003, Grim 2006).  
 Diskriminace mláďat a její nízká rozšířenost mezi hostitelskými druhy je oblastí studia 
hnízdního parazitizmu jíž, (na rozdíl od diskriminačního chování hostitele vůči dospělému 
jedinci a vejci parazita) byla věnována velmi nedostatečná pozornost (Grim 2006). Tato 
skutečnost mě vedla k zaměření mého výzkumu právě na tuto problematiku. Mezi nejčastější 
z otázek týkajících se diskriminace parazitických mláďat bezesporu patří, proč k vyvinutí této 
schopnosti u většiny hostitelů nedošlo, jestliže diskriminační chování vůči dospělým jedincům 
a/nebo vejcím (často mimetickým) je časté a je dobře vyvinuto.  
 Přestože parazitické mládě je v mnoha ohledech nemimetické (zbarvení, velikost, 
nároky na množství potravy, intenzitu a délku rodičovské péče), vyvinula se jen u několika 
málo hostitelských druhů schopnost jej diskriminovat (Fraga 1998, Grim et al. 2003, 
Langmore et al. 2003). Jedním z nich je australský pěvec modropláštník nádherný (Malurus 
cyaneus), který je parazitován kukačkou bronzovou (Chrysococcyx basalis) a kukačkou 
nádhernou (Chrysococcyx lucidus). Mláďata kukačky nádherné opouští vždy a mláďata 
kukačky bronzové ve 40 % případů (Langmore et al. 2003).  
 Schopnost diskriminovat parazitické mládě byla sledována i u jednoho z našich 
častých hostitelů kukačky obecné (Cuculus canorus, dále jen kukačka), rákosníka obecného 
(Acrocephalus scirpaceus, dále jen rákosník). Studie prováděné v minulosti zjistily, že 
mláďata kukačky byla opuštěna v přibližně 15 % případů (Grim et al. 2003). Pozoruhodné je, 
že se pěstouni o tato mláďata úspěšně starali až do doby 12 dnů po jejich vylíhnutí. Následně 
snížili frekvenci krmení a poté krmení zcela ukončili, a to i přesto, že mláďata v hnízdech 
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silně žadonila. Mláďata v průměrném věku 14–15 dní uhynula vyhladověním. Takovéto 
chování pěstounů je považováno za odmítnutí opuštěním (Grim et al. 2003). Důležitým 
faktem v tomto případě je to, že mláďata rákosníka opouštějí hnízdo ve stáří 11–12 dní po 
vylíhnutí. K opuštění parazitického mláděte hostitelem došlo tedy v těchto případech až poté, 
co by hnízdo opustila vlastní hostitelova mláďata, nebylo-li by hnízdo parazitováno. Zároveň 
kukaččí mládě vychované rákosníky obecnými je krmeno po osmém dni od vylíhnutí více než 
průměrná snůška rákosníka v době, kdy dochází k přirozenému vylétnutí mladých rákosníků z 
hnízda (Grim et al. 2003). Za přirozených podmínek nebyl zaznamenán žádný případ 
takovéhoto chování uplatňovaného rákosníkem vůči vlastním mláďatům. Nejsou známy ani 
případy, kdy by rodiče krmili se snižující se frekvencí vlastní snůšku, s důsledkem váhového 
úbytku mláďat (Grim et al. 2003).  
 Vzhledem k faktu, že k diskriminaci parazitického mláděte nedocházelo v dřívějších 
fázích péče po vylíhnutí, nezdá se, že by hostitelé diskriminovali parazitická mláďata na 
základě jejich rozpoznávání. Výsledky experimentu, kdy byla hnízdícím rákosníkům vkládána 
do hnízd mláďata jiných druhů pěvců, ukázaly, že rákosníci pečovali bezvýhradně a velmi 
ochotně o všechna nevlastní mláďata (Davies & Brooke 1988, 1989a, b, Davies et al. 1998). 
Stejně jako Grim (2007) se domnívám, že v tomto případě se jedná o diskriminaci bez 
rozpoznávání a že za možné příčiny, jež toto chování spouští, lze považovat na příklad 
energetické vyčerpání rodičů, případně pevně stanovenou dobu pro vyvedení průměrné 
snůšky, či přítomnost pouze jednoho mláděte na hnízdě.  
 I když vzácně, jsou známy případy diskriminačního chování hostitelů vůči 
parazitickému mláděti založené na jeho rozpoznávání (Soler et al. 1995a, Fraga 1998, 
Lichtenstein 2001a, Payne et al. 2001, Langmore et al. 2003). Zde mohou pro rozpoznávání 
sloužit různé odlišnosti vzhledu a chování parazitického mláděte ve srovnání s vlastním 
mládětem hostitele. A to od nemimetického vzhledu parazitického mláděte (Nicolai 1974, 
Grim 2005, Schuetz 2005) až po odlišnou strukturu žadonění (McLean & Griffin 1991, 
Langmore et al. 2003). Také následné chování hostitelů může nabývat různých forem 
diskriminace a odmítnutí; od znevýhodnění parazitického mláděte před vlastní snůškou při 
krmení, až po napadení, zabití, či vyhození parazitického mláděte z hnízda (Redondo 1993). 
 Diskriminace bez rozpoznávání představuje obranný mechanismus vyvinutý v systému 
hostitel-parazit jenž, na rozdíl od jiných obranných mechanismů, není spouštěn konkrétním 
podnětem, jehož nositelem je parazit (např. zbarvení zobákové dutiny, struktura žadonícího 
hlasu). Výjimečná je nejen tím, že není spouštěna rozpoznáváním parazita hostitelem, nýbrž 
také proto, že se jedná o obranný mechanismus uplatňovaný hostitelem proti parazitickému 
mláděti, protože, jak již bylo uvedeno výše, diskriminace mláďat je velmi vzácně se 
vyskytující fenomén (Redondo 1993, Grim 2006). 
 Abych mohla zjistit, které konkrétní faktory u parazitovaných snůšek jsou pro 
pěstouny rozhodující k zahájení diskriminačního chování, sledovala jsem vybrané rozdíly 
mezi přirozenými a experimentálně manipulovanými snůškami rákosníka. Prvním 
zohledňovaným faktorem je počet mláďat na hnízdě. Snůška rákosníka obecného je vždy 
složena z více mláďat (Hudec 1983), kdežto v parazitované snůšce zůstane pouze kukačka, a 
to poté, co vyhodí z hnízda vajíčka nebo mláďata hostitele (Cramp 1989, Honza et al. 2007). 
Další rozdíl je v délce hnízdní péče vyžadované mláďaty. Mláďata rákosníka opouští hnízdo 
významně dříve než mláďata kukačky (Hudec 1983, Grim 2006). Třetí nápadná odlišnost 
mezi vlastní a parazitickou snůškou je také v intenzitě vyžadované rodičovské péče (Grim & 
Honza 2001). Jak již bylo uvedeno výše, kukaččí mládě si ve stáří osmi dnů po vylíhnutí 
vyžádá srovnatelné množství potravy, jako průměrná snůška hostitele v době 11 dnů (Grim et 
al. 2003). Tento rozdíl se pak neustále zvětšuje. 
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Tab. 1: Hlavní rozdíly mezi vlastní a parazitovanou snůškou rákosníka. 
 

 faktor standardní snůška snůška parazitovaná 
počet mláďat 3–5 1 
délka pobytu na hnízdě 11–12 dní 18–21 dní 
nároky na rodičovskou péči standardní vyšší (cca. dvojnásobně)  

  
 Vliv těchto tří faktorů jsem experimentálně testovala tak, abych zjistila, který z nich je 
pro pěstouny rozhodující k zahájení diskriminačního chování. Testované snůšky jsem 
rozdělila do dvou pokusných kategorií (jednomláděcí a čtyřmláděcí snůšky, popis viz 
metodika) a čtyř pokusných skupin (kontrolní nemanipulovaná, kontrolní manipulovaná, 
zkrácená, prodloužená, viz metodika) a uspořádala je tak, abych mohla pěstouny vystavit 
odděleně působení jednotlivých testovaných faktorů. Předešlá práce ukázala, že mláďata 
v prodloužených snůškách jsou občas opouštěna, zatímco ta v kontrolních a zkrácených 
nikoliv (Grim 2007). Navíc mláďata v prodloužených snůškách měla v průměru kratší pobyt 
na hnízdě než ta z ostatních skupin; všechny rozdíly byly podobné mezi jedno- a 
čtyřmláděcími snůškami (Grim 2007). V této práci jsem se zaměřila na podrobnější analýzu 
prospívání mláďat z hlediska jejich růstových parametrů (hmotnost, délka běháku a délka 
křídla).  
  Podle hypotézy jednoho mláděte (Single chick hypothesis) rodiče mohou opustit 
parazitické mládě protože je v hnízdě samotné (Langmore et al. 2003). Kukačka je díky 
svému vyhazovacímu chování v hnízdě vždy sama (Honza et al.2007), kdežto rákosníci mají 
výhradně vícečetné snůšky, jen zcela výjimečně pak jednomláděcí (Hudec 1983). Mají-li 
rodiče v hnízdě jedno mládě a odmítnou ho, může se jednat o obrannou reakci vůči parazitu, 
případně může jít o důsledek neochoty investovat čas a energii do výchovy jediného mláděte 
(místo standardních čtyř; viz kompromis mezi současnou a budoucí reprodukcí). 
Předpokládám, že mláďata jednomláděcích snůšek budou mít nižší hmotnostní a kosterní 
přírůstky něž mláďata čtyřmláděcích snůšek a že mláďata prodloužených snůšek budou mít 
stejné hmotnostní a kosterní přírůstky jako mláďata kontrolních a zkrácených snůšek.  
 Hypotéza limitované délky rodičovské péče (Time limit hypothesis) předpokládá, že 
rodiče mohou zareagovat na délku trvání rodičovské péče bez ohledu na množství péče již 
investované do snůšky a opustit parazitické mládě pokud překročí pobytem na hnízdu dobu 
nutnou pro vyletění standardní snůšky rákosníka (Grim 2007). Vycházejíce z této hypotézy 
předpokládám, že mláďata jednomláděcích snůšek budou mít stejné hmotnostní a kosterní 
přírůstky jako mláďata čtyřmláděcích snůšek a mláďata prodloužených snůšek nižší 
hmotnostní a kosterní přírůstky než mláďata zkrácených snůšek. Mláďata zkrácených snůšek 
budou mít stejné nebo větší hmotnostní a kosterní přírůstky než mláďata kontrolních snůšek.  
 Z hypotézy limitované intenzity rodičovské péče (Parental fatigue hypothesis) 
vyplývá, že rodiče mohou zareagovat na množství péče, jež si snůška od vylíhnutí vyžádala, a 
opustit mládě kukačky v případě, že významně překročilo svými nároky na rodičovskou péči 
standardní potřeby snůšky rákosníka. Fyzické vyčerpání rodičů by pak mohlo fungovat jako 
spouštěcí mechanismus pro opuštění mláděte (Grim 2007). U této hypotézy předpokládám, že 
mláďata prodloužených čtyřmláděcích snůšek budou prospívat nejhůře ze všech 
experimentálních skupin. 
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Tab. 2: Přehled významů termínů (s jejich anglickými ekvivalenty) používaných v textu. 
 
Termín Význam Příklad 

 
 
Rozpoznávání 
(recognition) 

 
Kognitivní proces jímž jedinec registruje
rozdíl mezi dvěma, či více podněty. 
 

 
Hostitel rozpoznává odchylku od normálu, 
kterým je vzhled vlastního vejce, či mláděte. 

Diskriminace 
(discrimination) 

Behaviorální proces, tedy chování, 
kterým hostitelé znevýhodňují 
parazitické potomstvo oproti svému. 

Vejce: 
• Odmítnutí 
• Proklovnutí 
• Vyhození 
 
Mládě:  
• Snížení krmení 
 

Odmítnutí 
(rejection) 

Specifická koevoluční odpověď 
hostitele vůči parazitu. Chování, které 
uplatňuje hostitel vůči parazitickému 
vejci, či mláděti a které má vždy za 
následek smrt parazita. 

Vejce:  
• Vyhození uchopením (grasp ejection), 
• Proklovnutí a vyhození (puncture ejection), 
• Ukončení inkubace zastavěním snůšky 

novým hnízdním materiálem (built over), 
• Opuštění hnízda (nest desertion) 
 
Mládě:  
• Ukončení krmení a zahřívání 
• Fyzické napadání a usmrcení uklováním 
• Vyhození z hnízda. 
 

 
Vyhození  
(ejection) 

 
Odstranění parazitického vejce, či 
mláděte z hnízda hostitelem.  

 
Vyhození z parazita hnízdní kotlinky, čí 
odnesení mimo hnízdo. 

 
Opuštění  
(desertion) 

 
Opuštění parazitované snůšky 
hostitelským párem. 

 

 
Snůška 
(clutch, brood) 

 
V této práci vejce či mláďata přítomná 
v hnízdě daného rodičovského páru. 

 

 
Mimikry  
(mimicry) 
 

 
Znak vyvinutý u parazita který 
napodobuje konkrétní znak u hostitele 
a který parazitu zvyšuje úspěšnost 
parazitace 
 

 
Vejce:  
• Zbarvení 
• Skvrnitost 
• Velikost 
 
Mládě: 
• Struktura žadonícího hlasu 
• Vzhled 
 

Délka rodičovské 
péče (parental care 
period) 
 

Čas, jež uplyne od vylíhnutí prvního 
mláděte do vylétnutí posledního 
mláděte snůšky přítomné v hnízdě, a 
to bez ohledu zda je to snůška 
původní, nebo nepůvodní, jež byla do 
hnízda vložena při výměně. 
 
 
 

 

Délka pobytu 
mláďat na hnízdě 
(nestling period) 

Doba, kterou mládě strávilo v hnízdě 
v němž se vyklubalo, plus čas který 
strávilo v hnízdě do kterého bylo 
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 vloženo při výměně.  
 

Dny stáří snůšky 
(brood age) 
 

Počet dnů uplynulých ode dne 0. Den 
0 odpovídá datumu, kdy se vylíhlo 
poslední mládě dané snůšky a den 1 
má datum dne následujícího. 
 

 

Výměna (cross-
fostering) 

Manipulace mláďat, při které se 
vzájemně prohodí snůšky mezi dvěma 
hnízdy.  
 

 

Vylíhnutí 
(hatching) 
 

Okamžik, zaznamenávaný datem a 
hodinou, kdy se mládě prvně objeví 
v hnízdě již zbavené vaječných 
skořápek. Není-li tento údaj odečten 
pozorovatelem přímo na hnízdě, je 
stanoven jako polovina času mezi 
dvěma kontrolami, kdy při první 
mládě na hnízdě ještě není a při druhé 
již ano. U experimentálních hnízd u 
kterých došlo k výměně mláďat se 
termín vylíhnutí vztahuje k původní 
snůšce. 
 

 

Vylétnutí (fledging) 
 

Okamžik, zaznamenávaný datem a 
hodinou, kdy mládě prvně opustí 
hnízdo. Není-li tento údaj odečten 
pozorovatelem přímo z blízkosti 
hnízda, je stanoven jako polovina času 
mezi dvěma kontrolami, kdy při první 
mládě na hnízdě ještě je a při druhé již 
není. U experimentálních hnízd u 
kterých došlo k výměně mláďat se 
termín vylétnutí vztahuje ke snůšce, 
která byla při výměně do hnízda nově 
vložena.  
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CÍLE PRÁCE 

Výzkumné cíle této práce jsou zaměřeny na podrobné studium mechanismů, jež se mohou 
uplatňovat při diskriminaci parazitických mláďat adoptivními rodiči hostitelského druhu. Za 
úkol si kladu prostudovat vliv tři vybraných faktorů na diskriminační chování hostitelů vůči 
parazitické snůšce v hostitelsko- parazitickém systému rákosník-kukačka. Jmenovitě se pak 
jedná o možný vliv délky pobytu mláďat na hnízdě, vliv limitované intenzity investované 
rodičovské péče a přítomnost pouze jednoho mláděte ve snůšce. Na základě statistického 
vyhodnocení dat získaných z experimentálně upravených hnízdních podmínek hostitele a 
kontrolních pozorování blízkých přirozenému hnízdění objasnit, která z hypotéz nejlépe 
vysvětluje diskriminaci parazitického mláděte kukačky rákosníkem (hypotéza jednoho 
mláděte, hypotéza délky hnízdní péče, hypotéza intenzity rodičovské péče).  



 17

 
METODIKA 
 
Popis oblasti  
Terénní práce pro tuto diplomovou práci jsem prováděla na rybniční soustavě u obce Lužice 
na Hodonínsku (47º40' N, 16º48'E) v letech 2004–2006 a to vždy od začátku června do první 
poloviny července. Tato rybniční soustava čítá 8 značně eurtofizovaných rybníků 
(Bojanovický, Dvorský, Komárovský, Lužický, Nad Sádkami, Novodvorský, Písečenský, 
Výtopa, Zahrádky), jež jsou z většiny využívány k kapro-kachnímu chovu. Soustavu 
obklopuje ze tří stran listnatý les, z jihu na ní navazuje obec Lužice. Převážnou část 
litorálního porostu této lokality tvoří rákos obecný (Phragmites australis), jehož rákosník 
obecný nejhojněji využívá k zahnízdění. Dalším významným druhem litorální zóny je pak 
orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), v němž rákosník obecný také hnízdí, ale výrazně 
méně často než v porostech rákosu.  
 
Zajištění hnízd a značení mláďat  
Jelikož je predace hnízd rákosníka obecného na této lokalitě častým důvodem neúspěšného 
vyvedení snůšky a tím zároveň neúspěšně ukončeného experimentu, je nezbytně nutné 
vytvořit dostatek experimentálních hnízd a také monitorovat ostatní hnízda, jelikož i tato jsou 
pro experimenty nepřímo používána (umísťování přebývajících a odběry chybějících mláďat). 
Proto jsem vždy od začátku hnízdní sezóny vyhledávala nová aktivní hnízda a to šetrným 
prohlížením rákosového a orobincového porostu, dbaje na to, aby nedocházelo k poškození 
vegetace, natožpak hnízd, což by mohlo mít za následek opuštění hnízda jeho obyvateli, 
případně k zvýšenému riziku predace. Nově nalezená hnízda jsem označila pořadovým 
číslem, zanesla do mapy a zhodnotila a zaznamenala aktuální stav snůšky do příslušné hnízdní 
karty. Pro potřebu přesného odlišení jednotlivých mláďat v rámci jednoho hnízda, byli jedinci 
všech čtyř-mláděcích snůšek individuálně označováni černým lihovým fixem na prstech 
běháku. Označování se provedlo při první návštěvě po vylíhnutí a pak se opakovalo ve všech 
následujících kontrolách, jelikož se označení stírá a hrozí znemožnění identifikace. 
Takovýmto způsobem se mláďata odlišovala do osmého dne stáří. Osmý den jsem každé z 
mláďat označila odlišně pigmentovanou netoxickou barvou MASTERS na temeno hlavy. 
Takto označená snůška byla pak pozorovatelná od devátého dne z dálky ne menší než jeden 
metr, což zabránilo nadměrnému vyrušení mláďat pozorovatelem a předčasnému vylétávání 
mláďat z hnízda , které bývá způsobeno přímou manipulací s mláďaty, či dotýkáním se 
hnízda. Mláďata za takovýchto podmínek vylétávají předčasné, ne plně dozrála a dochází tak 
k nežádoucímu zkreslování dat.  
 
Úpravy velikosti snůšek  
Protože počet mláďat ve snůškách rákosníka obecného je proměnlivý, bylo nutné pro 
experimentální účely tento počet standardizovat, aby se tak následně standardizovaly i nároky 
na rodičovskou péči a odboural se tak možný vliv velikosti snůšky na kvalitu obdržené 
rodičovské péče. Zohlednila jsem skutečnost, že na území ČR průměrná snůška rákosníka 
obecného obsahuje čtyři mláďata (Hudec 1983). Proto jsem pro potřeby prováděných 
experimentů, jež měly simulovat přirozené podmínky, vyhledávala hnízda obsahující čtyř-
mláděcí snůšku, případně jsem přidáním, či odebráním mláděte odpovídajícího věku, čtyř-
mláděcí snůšky vytvářela z původně tří-mláděcích, nebo pěti-mláděcích snůšek. Přesunem 
mláďat mezi vhodnými hnízdy jsem také vytvářela hnízda obsahující pouze jedno mládě, 
abych tak utvořila jednotnou experimentální skupinu snůšek s odlišnými nároky na 
rodičovskou péči. 
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Experimentální skupiny a experiment  
Experimentální skupiny byly vytvořeny tak, abych vzájemnými výměnami různě starých 
snůšek mezi hnízdy mohla manipulovat délku potřebné hnízdní péče a tak přimět rodičovský 
pár starat se o mláďata nestandardně kratší, nebo delší dobu, podobně jako je tomu v případě, 
pečuje-li rákosník o kukaččí mládě.  
 Hnízda vyhraná a upravená pro potřeby experimentu byla dle počtu mláďat rozdělena  
do kategorií snůšek čtyř-mláděcích a jedno-mláděcích, následně pak do čtyř skupin (kontrolní 
nemanipulovaná, kontrolní manipulovaná, zkrácená, prodloužená). 
 1) Kontrolní nemanipulovaná (Unmanipulated control) představuje snůšku, kde 
nedošlo k výměně snůšek a rodiče se po celou dobu starali o svá vlastní mláďata. U těchto 
hnízd se prováděla veškerá měření jako u hnízd všech ostatních skupin. Tato skupina sloužila 
k hodnocení možného vlivu prováděných měření a pozorování na prospívání mláďat 
rodičovskou péči. 
 2) Kontrolní manipulovaná (Manipulated control) představuje snůšku, kde 
hnízdícímu páru byla odebrána snůška vlastní a nahrazena stejně velkou snůškou stejně 
starých konspecifických mláďat. Rodiče se tak starali o snůšku, která měla shodné nároky na 
délku trvání a intenzitu hnízdní péče jako jejich původní snůška vlastní. Tato skupina sloužila 
k hodnocení vlivu samotné výměny snůšek na prospívaní mláďat a rodičovskou péči. 
 3) Zkrácená (shortened) představuje snůšku, kde hnízdícímu páru byla odebrána 
snůška vlastní a nahrazena stejně početnou (1 nebo 4) snůškou starších konspecifických 
mláďat. Rodiče tak byli vystaveni péči o snůšku, která k vylétnutí – z hlediska rodičů – 
potřebovala kratší čas, než původní mláďata vlastní. 
 4) Prodloužená (prolonged) představuje snůšku, kde hnízdícímu páru byla odebrána 
snůška vlastní a nahrazena stejně početnou (1 nebo 4) snůškou mladších konspecifických 
mláďat. Rodiče tak byli vystaveni péči o snůšku, která k vylétnutí potřebovala delší čas, než 
původní mláďata vlastní. 
 
 Výměnu snůšek mezi hnízdy jsem prováděla když zaměňované snůšky dosáhly stáří 2 
a 7 dní, případně, v situaci, kdy nebyly takto staré snůšky pro experiment právě dostupné, 
alternovala jsem je v případě mladších snůšek snůškami ve věku 1-4 dny a v případě starších 
snůšek pak snůškami 5-7 dní starými. Pro potřeby mé práce jsem za den 0 stanovila den, kdy 
se vylíhlo poslední mládě snůšky. 
 Jelikož jsem předpokládala možný negativní vliv výměny a dočasné absence mláďat 
v hnízdě na rodičovský pár a přeneseně na kvalitu jejich péče, prováděla jsem výměny co 
nejefektivněji tak, aby výměna nepřesáhla nikdy dobu 30 minut. Daná snůška byla přenesená 
do nového hnízda, z něhož byla mláďata byla následně umístěna do hnízda prvního. 
Pokud jsem výměnu prováděla za asistence druhé osoby, zůstala tato v bezprostřední blízkosti 
hnízda do mého návratu se zaměňovanou snůškou, proto aby svojí přítomnosti znemožnila 
rodičům návrat na dočasně prázdné hnízdo a jeho případnému opuštění. V případě, že jsem 
výměnu prováděla sama, měnila jsem snůšky postupně vždy po dvou mláďatech tak, aby vždy 
byla minimálně dvě mláďata v hnízdě ponechána.  
 
Sběr dat 
Ve stáří mláďat 0, 2, 3, 7 a 8 dnů jsem u všech mláďat snůšky prováděla individuální měření 
hmotnosti pomocí přenosných digitálních vah, s přesností na 0.01 g. Dále měření délky 
běháku s přesností na 0.1mm pomocí posuvného digitálního měřítka (měřící s přesností na 
0.01mm). V den 7 jsem měřila rovněž délku křídla s přesností na 1.0mm, pomocí klasického 
pravítka vybaveného zarážkou zahraňující pohybu křídla při měření.  
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V 8 dni jsme mláďata označila barvou na temeno. V den 9 jsme zahájila pozorování 
procesu vylétávání mláďat z hnízda ze vzdálenosti, jež neměla vliv na chování mláďat. 
Hnízdo jsem kontrolovala 3x denně a zaznamenávala jsem časy a pořadí kdy jednotlivá 
mláďata opouštěla hnízdo. Většinou však mláďata opustila hnízdo v době mimo mojí 
návštěvu a pro takovéto případy byla doba vyletění mláděte z hnízda vypočtena jako polovina 
času, jež uplynul mezi posledními dvěma kontrolami. V případě, že mláďata byla pozorována 
v průběhu opouštění hnízda (fledging), odchytila a provedla měření hmotnosti a běháku. 
 
Zpracování dat 
Pro zpřesnění údajů o délce pobytu mláďat na hnízdě jsem použila standardní křivky růstu 
(Standard growth curve, Grim 2007) pro mláďata rákosníka obecného. Tato křivka popisuje 
standardní hmotnostní přírůstky mláďat rákosníka v čase od vylíhnutí do vylétnutí z hnízda. 
Pomocí této jsem odečítala staří mláďat z údajů o jejich hmotnosti v případě, že jsem neznala 
přesný čas kdy se dané mládě vylíhlo. Všechny měřené časové proměnné jsem měřila 
v hodinách pro dosažení co nevetší přesnosti a byla tak schopná odhadnout dobu pobytu 
mláďat na hnízdě, jež by se co nejvíce blížila skutečné délce doby jejich pobytu. Standardní 
křivka růstu byla odvozena na základě měření hmotnostních přírůstků pěti vzájemně 
nepříbuzných mláďat v průběhu jejich pobytu na hnízdě. Každé mládě bylo zváženo vždy 
bezprostředně po vylíhnuti a průběžné monitorování hmotnosti u něj probíhalo až do dne 8. 
Takto získaná křivka růstu byla následně otestována na skupině mláďat (n=12) u které byly 
měřeny hmotnostní přírůstky a následně porovnány s hodnotami odečtenými ze standardní 
křivky růstu. Odhadované hodnoty odečtené z růstové křivky byly srovnatelné s reálně 
naměřenými údaji (Grim 2007).     
 
Analýza dat 
Hlavní analytická řešení v této práci byla zpracována pomoci obecných lineárních smíšených 
modelů (GLM), která odhadují analyzované parametry metodou REML a vychází přitom 
z předpokladu normálního rozdělení chyby. Pro testování významnosti fixních efektů jsme 
použila F-test s Kenwad-Roger metodou počítající stupně volnosti pro jmenovatele. Výpočty 
jsem prováděla ve statistických programech JMP a SAS. 

Vzhledem k tomu, že naměřené hodnoty jednotlivých růstových parametrů 
neodpovídají lineárnímu rozložení a normalitě chyby, jež jsou předpokladem pro použití 
(GLM), snažila jsem se najít polynomickou regresi, která by nejlépe vyčerpala variabilitu 
v růstových datech. Vždy jsem otestovala polynom o dva stupně vyšší než byl nejvyšší 
signifikantní stupeň (Grafen & Hails 2002, s. 194).). Pro hmotnost a běhák byly nejlepší 
polynomy čtvrtého stupně, hodnoty růstu křídla byly fitovány na polynom druhého stupně. Ve 
všech případech byla data fitována s ohledem na AICC kritérium, které pomáhá při výběru 
nejvhodnějšího modelu. Pro výpočet růstového polynomu jsem použila všechna data, tj. 
hnízda a mláďata v nich byla měřena opakovaně. Aby nedošlo k pseudoreplikaci, zahrnula 
jsem do modelů identitu snůšky a mláděte jako náhodné efekty. Faktor „mládě“ pak byl 
uhnízděn ve faktoru „snůška“. V následných statistických analýzách jsem pak počítala místo 
s původními hodnotami růstu s reziduály, které jsem získala odečtením hodnot predikovaných 
standardní růstovou křivkou od původních hodnot.  

 Skupiny kontrolní nemanipulovaná a kontrolní manipulovaná u čtyřmláděcích snůšek 
byly sloučeny do samostatné skupiny kontrola, jelikož nevykazovaly rozdíly při srovnání 
hmotnostních residuálů (F1, 49=0.0003, p=0.98), ani při srovnání residuálů délky běháku 
(F1,38=0.11, p=0.74). Cíleně byl přitom sledován vliv interakce typu experimentu a stáří 
mláděte na jednotlivé růstové parametry, v obou případech byl bezvýznamný (hmotnost: 
F1,677=0.26; p=0.6121; běhák: F1,506=0.46, p=0.5). Toto srovnání kontrol bylo provedeno 
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pouze na úrovni čtyřmláděcích snůšek a to z toho důvodu, že v případě založených pokusů 
kontrolních jednomláděcích snůšek nebylo možné ukončit úspěšně pozorování na hnízdech 
z důvodu predace. 

 V hlavní analýze jsem vždy testovala vliv (1) typu experimentu (zkrácený, kontrolní, 
prodloužený), (2) velikosti snůšky (jedno- a čtyř-mláděcí), (3) stáří snůšky, (4) všechny 
dvoucestné interakce těchto tří proměnných, (5) statut „před vs po výměně“ (tato proměnná 
byla etstována v samostatných modelech místo „stáří snůšky“, protože tyto obě proměnné 
jsou na sobě silně závislé), (6) datum v sezoně (vycentrované v rámci daného roku). 
Nevýznamné členy jsem z modelu odstraňovala podle AIC. 
 
Etická poznámka  
V případě vytváření jedno-mláděcích snůšek jsem zbylá mláďata snůšky dávala do jiných 
hnízd se stejně starými mláďaty, kde byli přijati a vyvedení náhradními rodiči. Konečný počet 
mláďat přítomných na hnízdech takto doplněných snůšek nikdy nepřesahoval 5 jedinců. U 
manipulace mláďat v průběhu výměny (cross-fostering) jsem nezjistila negativní vliv na 
prospívání, či přežívání mláďat. Nezaznamenala jsem žádný případ, kdy by rodiče opustili 
mláďata jako reakci na výměnu snůšky. Práci jsem prováděla pod záštitou Ornitologické 
laboratoře Univerzity Palackého, která je držitelem akreditace k chovu a využití pokusných 
zvířat (45979/ 2001-1020)a T. Grima, který je držitelem osvědčení o způsobilosti podle §17 
zákona ČNR Č. 246/1992 sb. na ochranu zvířat proti týrání (065/2002-V2). 
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VÝSLEDKY  

Růst mláďat v závislosti na jejich stáří        

Hmotnostní růst mláďat se mezi experimentálními skupinami lišil. Zjistila jsem vliv interakce 
stáří mláďat a typu experimentu na tento růstový parametr (F2,1560=11.88, P<0.0001). Přičemž 
mláďata prodloužených snůšek rostla hůř než mláďata snůšek zkrácených (t135=4.35, 
P<0.0001) a kontrolních (t140=3.92, P<0.0001; Obr. 1, 2). Odlišnosti v růstu hmotnosti byly 
také mezi mláďaty jednomláděcích a čtyřmláděcích snůšek (Obr. 1, 2), což poukazuje na vliv 
interakce stáří mláďat a velikosti snůšky (F1,1568=4.05, P=0.04), kdy jednomláděcí snůšky 
prokazovaly horší hmotnostní přírůstky než čtyřmláděcí (t176=2.91, P=0.004). Růst běháku 
mláďat byl ovlivněn jak interakcí mezi stářím mláďat a typem experimentu (F2,1206=20.60, 
P<0.0001; Obr.3, 4), tak interakcí mezi stářím mláďat a velikostí snůšky (F1,1192=18.16, 
P<0.0001). Mláďata prodloužených snůšek rostla hůř, než mláďata snůšek zkrácených (t100=-
2.77, P=0.0003) a zároveň zde byl náznak k horšímu růstu v porovnání s mláďaty snůšek 
kontrolních (t98=–1.52, P=0.066). Mláďata zkrácených snůšek naznačovala tendenci 
k lepšímu růstu v porovnání s kontrolními snůškami (F1,96=1.54, P=0.063). Velikost snůšky 
ovlivňovala růst běháku mláďat podobně, jako tomu bylo u hmotnostního růstu, tedy mláďata 
jednomláděcích snůšek rostla hůř, než mláďat snůšek čtyřmláděcích (t125=3.10, P=0.0024). 
Hodnocené interakce na úrovni růstu hmotnosti a běháku byly významné jelikož změny 
v růstových trendech se projevily až u straších mláďat, která byla přemístěna z původního 
rodičovského hnízda do pěstounského. Růst křídla mláďat byl rovněž ovlivněn typem 
experimentu (F2,45.9=7.54, P=0.0015; Obr.5). Mláďata snůšek zkrácených a kontrolních rostla 
shodně (t45=–0.71, P=0.76), kdežto mláďata snůšek prodloužených vykazovala horší růst jak 
ve srovnání s kontrolní skupinou (t45=–3.86, P=0.0002), tak se skupinou snůšek zkrácených 
(t49=–3.03, P=0.0019) (Obr. 5). Na úrovni hodnocení růstu křídla nebyla již dále významný 
žádný další faktor či interakce.  

Růst mláďat před a po přemístění z rodičovského hnízda do pěstounského 
Mláďata zkrácených, kontrolních a prodloužených snůšek se mezi sebou nelišila v růstových 
parametrech (hmotnost i běhák P>0.42) v období před zahájením výměn mezi hnízdy (tj. do 
věku 4.71 dnů, kdy ještě nebyla provedena žádná výměna mezi hnízdy; orientováno podle 
prodloužených snůšek, u kterých docházelo k výměnám nejdříve) (Obr. 1, 2, 3, 4).Vliv 
interakce velikosti snůšky a efektu „před a po výměně“ nebyl významný (F2,1589=2.16, 
P=0.14) a proto byl z další analýzy vyloučen.  
 Vliv na hmotnostní růst mláďat měl efekt velikosti snůšky (F1,175=8.14, P=0.0049 
(Obr. 1, 2), kdy mláďata jednomláděcích snůšek rostla hůř než ta z čtyřmláděcích (t175=–2.86, 
P=0.0048). Interakce „před a po výměně“ s typem experimentu byla velmi významná 
(F2,1528=40.1, P<0.0001). Po provedení výměny rostla mláďata prodloužených snůšek značně 
hůř oproti zkráceným (t208=–7.12, P<0.0001) i kontrolním snůškám (t399=–5.07, P<0.0001) a 
zkrácené snůšky rostly lépe než kontrolní (t448=1.82, P=0.035) (Obr. 1, 2).  
 U růstu běháku se jako významná projevila interakce efektu „před a po výměně“ a 
velikosti snůšky (F1,1224=5.95, P=0.015) a interakce efektu „před a po výměně“ a typu 
experimentu (F2,1179=17.02, P<0.0001) (Obr. 3, 4). V období před výměnou mláďat mezi 
hnízdy rostla mláďat jednomláděcích a čtyřmláděcích snůšek téměř srovnatelně, nicméně již 
v této fázi mláďata jednomláděcích snůšek měla sklon k horšímu růstu (t155=1.94, P=0.054) 
(Obr. 4). V období po výměně mláďat již jednomláděcí snůšky prokazovaly výrazně 
významný zhoršený růst oproti snůškám čtyřmláděcím (t299=3.79, P=0.0002). Srovnání všech 
tří experimentálních skupin před výměnami neprokázalo, že by se tyto od sebe růstem běháku 
lišily (skupiny zkrácena, kontrola, prodloužená : u všech P>0.56). Stejné srovnání po 
provedení výměn mláďat mezi hnízdy indikuje zhoršený růst prodloužených snůšek oproti 
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snůškám kontrolním (t247=–2.77, P=0.003 a zkráceným (t151=–3.79, P<0.0001). V případě 
mláďat snůšek zkrácených nebyly zjištěny zádně rozdíly v růstu mezi obdobími před a po 
výměně (t1160=–1.24, P=0.21 (Obr. 3, 4). 
 Růst křídla do této analýzy zahrnut nebyl jelikož k jeho měření v období před 
výměnou nedocházelo.  
 
Srovnání růstu u mláďat prodloužených snůšek v případech mláďat opuštěných a 
úspěšně vyvedených 
Srovnání růstu u opuštěných a vyvedených mláďat jsem provedla u prodloužených snůšek, 
jediné skupiny kde k opouštění mláďat došlo. Analýzu jsem provedla za použití obecných 
lineárních smíšených modelů s vysvětlujícími proměnnými výsledkem hnízdění, velikostí 
snůšky a stáří mláďat, jejich interakcí a zároveň datumu v sezóně. Analýza hmotnostního 
růstu poukázala na významnost interakce výsledku hnízdění a stáří mláďat (F1,330=54.5, 
P<0.0001), kdy rozdíly mezi mláďaty následně opuštěnými a vyvedenými nebyly průkazné 
před výměnou, avšak po ní již byly markantní (t69=–6.03, P<0.0001). Mláďata která byla 
pěstouny posléze opuštěna vykazovala velmi špatný růst v porovnání s mláďaty jež byla 
vyvedena.   
 Shodně pro růst běháku byla významná interakce mezi výsledkem hnízdění a stářím 
mláděte (F1,323=36.70, P<0.0001), ale zároveň také interakce velikosti snůšky s věkem mláďat 
(F1,301=12.74, P=0.0004), kdy růst byl výrazně horší u opuštěných snůšek než u vyvedených 
(t54=–4.57, P<0.0001), s náznakem horšího růstu u jednomláděcích snůšek (t30=–1.61, 
P=0.12). Vlivná se pro hmotnostní růst ukázala také interakce mezi výsledkem hnízdění a 
efektem „před a po výměně“ (F1,301=28.04, P<0.0001). Hmotnostní růst mláďat snůšek jež 
byly následně opuštěny a snůšek úspěšně vyvedených byl srovnatelný v období před 
provedením výměny mláďat mezi hnízdy (t37=–0.14, P=0.89). Po přesunu mláďat 
z rodičovského hnízda do hnízda pěstounského se zhoršil růst jak u následně úspěšně 
vyvedených (t301=–5.29, P<0.0001), tak u následně opuštěných mláďat (t301=–7.69, 
P<0.0001), která vykazovala výraznější zhoršení(t53=–4.81, P<0.0001) než vyvedená 
mláďata.  
 Růst běháku byl ovlivněn interakcí efektu „před a po výměně“ s výsledky hnízdění 
(F1,297=22.88, P<0.0001) a také interakcí mezi efektem „před a po výměně“ a velikostí snůšky 
(F1,292=6.53, P=0.01). Růst běháku mláďat z následně opuštěných a úspěšně vyvedených 
snůšek se nelišil v období před provedením výměny mláďat (t36=0.35, P=0.64), ovšem po 
přemístění do hostitelských hnízd došlo ke zhoršení růstu (t48=–3.60, P=0.0004) a to jak u 
mláďat následně vyvedených (t291=–5.29, P<0.0001), tak u mláďat následně opuštěných, u 
kterých nastal kritický pokles (t296=–7.34, P<0.0001). 
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DISKUSE 
 
Růst mláďat z prodloužených snůšek, o které se pěstouni museli starat delší dobu, se po 
výměně výrazně zhoršil a několik snůšek z této skupiny pěstouni opustili před vylétnutím 
mláďat z hnízda, což mělo za následek smrt mláďat (viz Grim 2007). Tento negativní vliv 
výměny na prospívání mláďat jsem však nezaznamenala ani v kontrolních snůškách, ani ve 
snůškách zkrácených, kde došlo po výměně dokonce ke zlepšení růstu sledovaných růstových 
parametrů. Toto odpovídá predikcím vycházejících z hypotézy o limitované délce rodičovské 
péče. Zároveň však mláďata z jednomláděcích snůšek prokazují zhoršený růst, což podporuje 
domněnku, že podnětem jež rodiče využívají po diskriminaci vůči mláděti je přítomnost právě 
jednoho mláděte na hnízdě. Nezjistila jsem však žádný rozdíl ve frekvenci opouštění mláďat 
mezi jedno- a čtyřmláděcími prodlouženými snůškami (Grim 2007), což nepodporuje ani 
hypotézu jednoho mláděte ani hypotézu o limitované intenzitě investované rodičovské péče 
nepodporují.  
 
Hypotéza limitované délky rodičovské péče 
Mláďata prodloužených snůšek po přemístění do pěstounského hnízda začala hůře prospívat a 
tento trend se projevil jak u mláďat snůšek jednomláděcích, tak čtyřmláděcích. Zhoršený růst 
jsem sledovala u všech tří sledovaných růstových parametrů. Vzhledem k tomu, podobné 
zhoršení nenastalo ani u snůšek skupiny zkrácená, ani kontrolní, kde pěstouni nebyli nuceni 
nadstavovat péči o mláďata nad standardní délku, je patrné, že prodloužení hnízdní péče 
vyvolává změny v chování rodičů. 
 Nepředpokládám zde možný vliv samotného aktu výměny mláďat na jejich další 
prospívání. Jednak u mláďat snůšek kontrolních a zkrácených ze stejné populace po výměně 
ke zhoršení růstu nedošlo, ale také výsledky dřívějších studií (Davies & Brooke 1988, 1989a) 
poukazují na to, ze rákosníci ochotně pečují o adoptivní mláďata. Toto podporuje předpoklad, 
že podnětem, který u rodičů odstartoval nestandardní chování vůči snůšce byla právě délka 
pobytu mláďat na hnízdě. Mláďat prodloužených snůšek překročí pobytem na hnízdě dobu po 
kterou setrvává na hnízdě průměrná rákosničí snůška, a přesně to se děje u kukaččího 
mláděte. Kdy stejně jako u kukaččího mláděte (Grim 2007), tak v případě mláďat 
prodloužených snůšek v této práci, se rodiče o mláďata starala efektivně po dobu která 
odpovídá době kterou tráví na hnízdě vlastní rákosničí mláďata. Tendence ke zhoršujícímu se 
prospívání se začaly projevovat až ke konci tohoto období, kdy rodiče krmí i vlastní mláďata 
méně (Stamps et al. 1985), což bývá, spolu se zahájením krmení mláďat mimo hnízdo, 
vysvětlováno jako způsob kterým rodiče motivují mláďata k vylétnuti z hnízda (Walker 
1972). Ačkoli ne všichni jedinci ve studované populaci reagují stejně na tento podnět, tedy 
zvýšené nároky mláďat na délku hnízdní péče, jednotný trend je tu víc než patrný. 
Z pozorovaných šesti případů, kdy rodiče opustili snůšku, pocházelo všech šest ze skupiny 
prodloužených snůšek. Na základě těchto výsledků se zdá, že rákosníci mají do určité míry 
fixně danou dobu po kterou se o mláďat starají. Je evidentní, že se jedná opravdu pouze o 
určitou tendenci, než o pevně daný vzorec chovaní. To dokladuje také studie věnovaná 
konfliktu mezi mláďaty a rodiči rákosníka, která řešila, zda opouštění mláďat z hnízda řídí 
rodiče, nebo potomci (Matysioková & Grim 2005). Výsledky této práce poukazují na to, že 
rodiče mláďata na základě změn v chování k vylétnutí nijak nemotivují a opuštění je tedy plně 
řízeno mláďaty, což je právě v rozporu s mým zjištěním a v žádném případě to nepodporuje 
hypotézu o limitované délce rodičovské péče. Rozporná zjištění mezi výsledky této práce a 
studii věnované konfliktu mezi rodiči a potomky spatřuji ve dvou zásadních bodech. Tím 
prvním je fakt, že výsledky analýz které byly použity pro hodnocení vlivu mláďat a rodičů na 
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vylétávání z hnízda byly založeny na příliš malých vzorcích (analýzy rozdílů mezi skupinami: 
kontrola n=10, zkrácená n=8, prodloužená n=6), což je v kontrastu s četnostmi které byly 
použity v této práci (individuální snůšky n=167, individuální mláďata n=419, individuální 
měření: hmotnost n=1794, běhák n=1398, křídlo n=169). Druhý zásadní rozdíl shledávám 
v rozdílné metodice použité pro určování stáří mláďat. Zatímco pro účely této práce bylo stáří 
mláďat odečítáno ze standardní růstové křivky na základě aktuální známé hmotnosti mláděte 
(kdy se přesnost odhadů pohybovala řadově v hodinách), odvozovali Matysioková & Grim 
(2005) stáří mláďat v dnech a to, tak že stáří všech mláďat snůšky se začalo datovat až ode 
dne, kdy se ve snůšce vylíhlo poslední mládě. Takovýto postup však mohl mít za důsledek 
zkreslení stáří dříve vylíhlých mláďat až ve dnech, což ve spojením s malými vzorky pro 
statistické analýzy nedává dobrý předpoklad pro získaní výsledků jež by reflektovaly reálné 
trendy v chovaní rodičů.  
 
Hypotéza jednoho mláděte 
Jak již bylo uvedeno výše, mláďata jednomláděcích snůšek rovněž prokazovala horší růst ve 
srovnání s kontrolními snůškami. Na rozdíl od špatného prospívání u prodloužených snůšek, 
které bylo evidentně odstartováno až po výměně mláďat mezi hnízdy, byl horší růst u 
jednomláděcích snůšek pozorován většinou před výměnou. V případě růstu běháku se sice 
ukázalo, že se mláďata jednomláděcích snůšek před výměnou nelišila od mláďat kontrolní 
skupiny a ke zhoršení došlo až po výměně, nicméně i v tomto případě zde byl patrný trend 
zhoršující se tendence růstu. Samotná skutečnost, že mláďata rostla hůře již od počátku 
podporuje hypotézu jednoho mláděte, která takovýto růst předpokládá, jelikož podnět jednoho 
mláděte na hnízdě je ve snůšce hned po vylíhnutí snůšky a tak je zřejmé, že pokud jsou rodiče 
schopni přítomnost tohoto podnětu ve snůšce rozpoznat a reagovat na něj nějakou formou 
diskriminačního chování, může se tak dít od chvíle kdy se mládě na hnízdě objeví. Takto se 
chovají např. papuchalci Fratercula arctica, kteří o svá mláďata pečují po pevně ohraničenou 
dobu a mláďat opustí, když tuto dobu překročí (Johnsen et al. 1994). Jednou z predikcí 
založených na této hypotéze je ta, že se od sebe nebudou lišit skupiny snůšek zkrácených, 
kontrolních a prodloužených a tedy, že diskriminační chování rodičů není vyvoláno podnětem 
překročení délky či intenzity rodičovské péče. Ačkoli se trendy růstu pozorované na 
hmotnosti, běháku a křídle téměř shodují a pokrývají předpoklady hypotézy jednoho mláděte, 
další pozorovaný jev už tuto hypotézu nepodporuje. Jedná se o pozorovaný poměr opuštěných 
mláďat mezi jednomláděcími a čtyřmláděcími, který by se v případě platnosti této hypotézy 
měl jasně přiklonit k četnějšímu, či výhradnímu opuštění mláďat jednomláděcích snůšek. Tak 
tomu, ale v mnou pozorované populaci nebylo a mláďata byla rovnoměrně opouštěna jak u 
jednomláděcích, tak čtyřmláděcích snůšek.  
 Snížený růst mláďat v jednomláděcích snůškách by potenciálně mohly vysvětlit dva 
hlavní faktory: (1) tepelné ztráty mláděte, které je v hnízdě samo, jsou nevyhnutelně větší než 
u mláděte, které je obklopeno dalšími mláďaty a (2) je známo, že přítomnost dalších mláďat 
v hnízdě může zvyšovat celkové množství potravy donesené na hnízdo, což může být 
výhodně pro každé jednotlivé mládě (Kilner et al. 2004). Hypotéza jednoho mláděte 
předpokládá, vyšší frekvenci opouštění u jednomláděcích snůšek, právě na základě to, že je 
mládě ve snůšce samotné. Ovšem Lotem (1993) poukazuje na to, že u parazitovaných snůšek, 
kde mládě vyhodí původní snůšku a zůstane v hnízdě samo, nedává pěstounům možnost 
srovnat jeho vzhled se vzhledem vlastních mláďat a tak zvyšuje tak pravděpodobnost, že se o 
něj pěstouni budou starat. Lotem poukazuje na zcela opačnou situaci, kdy jsou více odmítána 
parazitická mláďata, která zůstavají ve snůšce s mláďaty hostitele, protože takovýchto 
podmínek mají rodiče trvale možnost srovnávat vlastní mláďata s parazitickým. Zde je ovšem 
nutné zmínit, že jsou naopak i případ kdy pěstouni jsou schopni odmítat parazitické mládě, 
které vyhodí hostitelovu snůšku a tedy znemožní pěstounům srovnání s vlastními mláďaty. 
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S takovýmto chováním hostitele se setkává např. kukačka bronzová (Chrysococcyx lucidus, 
Langmore et al. 2003).  
 Situace kdy růst hmotnosti a běháku byl shodný u zkrácených, kontrolních a 
prodloužených snůšek sice opravdu nastala, nicméně je nutné upozornit, že k tomu došlo před 
provedením výměny, kdy ještě mláďata byla stále v hnízdech ve kterých se vylíhla a proto 
zcela pochopitelně nelze tento stav přisuzovat individuálním vlivům jež se v rámci 
jednotlivých experimentálních skupin děly po výměně. 
 
Hypotéza limitované intenzity rodičovské péče  
Tato hypotéza nebyla výrazně podpořena žádným z mých výsledků. Naopak skutečnost, že 
mláďat byla se srovnatelnou četností opouštěna u snůšek jednomláděcích a čtyřmláděcích, 
kde rozdíly v požadavcích na rodičovskou péči jsou evidentní, spíše naznačuje to, že rodiče 
nepoužívají množství mláďaty vyžadované péče jako případný podnět pro rozpoznávání 
odchylky oproti požadavkům standardní snůšky.  
 
Závěr 
Na experimentální změny podmínek na hnízdě reagovala nejvýrazněji zhoršeným 
prospíváním mláďata prodloužených snůšek, potažmo pěstouni jež se o ně starali. Naplnili tak 
predikce vyplývající z hypotézy o limitovaní délce rodičovské péče, což poukazuje na to, že 
právě délka péče, kterou si snůška od rodičů/pěstounů vyžádá je pravděpodobně klíčový 
podnět jež u jedinců pečujících o snůšku vyvolává diskriminační chování. Zároveň však bylo 
patrné, když ne již tak výrazné, zhoršené prospívání u jednomláděcích snůšek, které naplnilo 
predikce hypotézy jednoho mláděte. 
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SOUHRN 
  
Ačkoli žádná z uvedených hypotéz není výsledky této práce jednoznačně podporována, zdá se 
že nejlépe jsou změny v prospívání mláďat v rámci jednotlivých experimentálních zásahu 
vysvětlené hypotézou limitované délky rodičovské péče, která je v souladu teorii diskriminace 
bez rozpoznávání. Zároveň se domnívám, že zde nelze zcela vyloučit možnost, že by rodiče 
používali k rozpoznávání změn ve snůšce více podnětů najednou, ale zároveň nebyli schopni 
žádný z nich využít samostatně. Dalším možným vysvětlením v tomto ohledu může být malé 
rozšíření adaptačních mechanismů napomáhajících k zahájení diskriminace parazitického 
mláděte v námi studované populaci. Pro jasnější osvětlení této problematiky je proto nutné 
pokračovat ve studiu s případným rozšířením metodologických postupů, které by zohlednily 
možnost, že rodiče k zahájení diskriminačního chování potřebují více než jeden podnět. 
Zároveň by byla přínosná také srovnávací studie pořízená z jiné než mnou studované 
populace.  
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Obr. 1. Hmotnost mláďat čtyřmláděcích snůšek (a) zkrácená (b) kontrolní (c) prodloužená  
(vysvětlení termínů, viz Úvod). Proložená křivka je standardní růstová logistická křivka pro 
kontrolní nemanipulovaná mláďata. 
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Obr. 2. Hmotnost  mláďat jednomláděcích snůšek (a) zkrácená (b) kontrolní (c) prodloužená 
(vysvětlení termínů, viz Úvod). Proložená křivka je standardní růstová logistická křivka pro 
kontrolní nemanipulovaná mláďata. 
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Obr. 3. Délka běháku mláďat čtyřmláděcích snůšek (a)zkrácená (b) kontrolní (c) prodloužená.  
(vysvětlení termínů, viz Úvod). Proložená křivka je standardní růstová logistická křivka pro 
kontrolní nemanipulovaná mláďata. 
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Obr.4. Délka běháku mláďat jednomláděcích snůšek (a)zkrácená (b)kontrolní (c) 
prodloužená. (vysvětlení termínů, viz Úvod). Proložená křivka je standardní růstová logistická 
křivka pro kontrolní nemanipulovaná mláďata. 
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Obr. 5. Délka křídla mláďat snůšek jedno- a čtyřmláděcích (a) zkrácená (b) kontrolní  
(c) prodloužená. (vysvětlení termínů, viz Úvod). Proložená křivka je standardní růstová 
logistická křivka pro kontrolní nemanipulovaná mláďata. 
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Chick discrimination without recognition: effects on chick growth performance 
Tomáš Grim, Alena Dvorská & Beata Matysioková 
 
Department of Zoology and Laboratory of Ornithology, Palacky University, tr. Svobody 26, 771 46 
Olomouc, Czech Republic 
 
Abstract 
Hosts of avian brood parasites frequently mitigate negative effects of parasitism by rejecting foreign 
eggs but alien chick rejection is reported extremely rarely and even less is known about proximate 
mechanisms of chick discrimination. A previous study showed that host reed warblers 
(Acrocephalus scirpaceus) are able to avoid prolonged and costly care for common cuckoo 
(Cuculus canorus) chicks by deserting parasitized broods when the length of the parental care 
extends over the standard nestling period at unparasitized nests. Here we used cross-fostering of 
different aged and sized warbler broods to study in detail how the discrepancy between brood age 
and nest age affects nestling growth. We predicted that chicks in prolonged broods (where parents 
were forced to care for chicks for longer than under normal conditions) should grow less than those 
in shortened broods (where fosterers were faced with cross-fostered broods that needed the same or 
shorter care than expected). Indeed, prolonged broods showed consistently poorer growth (mass, 
tarsus, and wing length) than control and shortened broods irrespective their size. These results 
strongly suggest that parental care is pre-programmed to be delivered for a fixed time-window 
following hatching. Chicks in shortened groups generally grew even better than those in control 
broods suggesting some parental manipulation (i.e. parental enforcement for chicks to leave the nest 
before it is optimal for the chicks; parent-offspring conflict) even under natural conditions. Our 
results support the hypothesis that the length of care at the nest (but not chick number or intensity of 
care) triggers chick discrimination by host reed warblers. Importantly, our study provides the first 
evidence suggestive of parental manipulation of fledging time in an open-cup nesting passerine. 
 
Keywords: brood parasitism; coevolution; fledging; mechanism; recognition 
 
 



 2

Introduction 
One of the fundamental enigmas in the study of recognition, discrimination and coevolution is why 
hosts of brood parasitic birds generally reject sometimes even very similar alien eggs whereas the 
same individuals accept very dissimilar alien chicks (Rothstein 1990, Davies 2000, Grim 2005, 
2006a). More to it, fosterers are typically able of fine-scale discrimination within the limited 
variability of their own individual chicks when feeding them (Wright & Leonard 2002) but very 
different parasite nestlings still manage to elicit much more intensive parental care than host own 
progeny (Redondo 1993, Soler et al. 1995, Grim & Honza 2001, Hauber & Montenegro 2002, 
Kilner et al. 2004). 
 Redondo (1993) and Grim (2007a) tried to draw attention to the fact that mechanisms of 
host defence against parasite chicks might be very different from those used to cope with parasite 
eggs. Specifically, discrimination (i.e. behavioural act of differential response to two or more 
stimuli) of eggs must in principle be based on recognition (i.e. cognitive act of differential 
perception of two or more stimuli). This two level process behind host defence against foreign eggs 
is well known (e.g. Hauber & Sherman 2001, Moskát & Hauber 2007). In contrast, one can easily 
imagine a chick discrimination mechanism which is independent of recognition. For example, 
parasite nestlings frequently require longer and/or higher parental care than host own broods under 
natural conditions (Redondo 1993). Also, chicks of evicting parasites create – by definition – 
single-chick broods (Kilner 2005) which might be close to non-existent in the host species under 
natural conditions (see Langmore et al. 2003). If hosts restricted their parental care to a fixed period 
of time (the ‘time limit’ hypothesis), and/or to a fixed amount (the ‘parental fatigue’ hypothesis) 
and/or to broods of more than one chick (the ‘single chick’ hypothesis) they would effectively 
liquidate the parasite but would not endanger their own progeny (see Grim 2007a). Such 
discrimination mechanisms are not based on the appearance of nest content but on chick-phenotype-
independent cues such as time, physiological exhaustion or number. Hence, these mechanisms do 
not require recognition to be involved in the discrimination process (Grim et al. 2003, Grim 2006a, 
2007a, Anderson & Hauber 2007). Although such late-employed strategies, here included under a 
common umbrella of ‘discrimination without recognition’, might seem hardly adaptive they are still 
clearly much better than acceptance. This is because they save approx. 50% of resources needed to 
raise the parasite, i.e. more than the amount of care needed to raise host own average brood from 
hatching till independence (Grim 2007a). 

A typical brood parasite that requires longer and larger parental care and is raised alone is 
the common cuckoo (Cuculus canorus; hereafter ‘cuckoo’) (Davies 2000). Until recently, no case 
of chick discrimination of that species was reported, but this might simply reflect the rarity of 
specific studies of this issue (Grim 2007b). 

The most common and best studied host of the cuckoo in Europe is the reed warbler 
(Acrocephalus scirpaceus). Previous studies showed that this host is not reluctant to care for both 
the cuckoo and phenotypically very dissimilar nestlings of several other passerine species (Davies 
& Brooke 1989, Davies et al. 1998). Thus, it seemed that the reed warbler is unable of chick 
recognition and perhaps also discrimination. However, the design of those studies (young brood 
ages, too short exposition of host parents to alien chicks, small sample sizes) did not enable to test a 
possibility that discrimination may take place at later parts of nestling periods. The earlier studies 
also could not test the ‘discrimination without recognition’ scenario for the same reasons. 

In support of the ‘discrimination without recognition’ hypothesis Grim et al. (2003) reported 
desertion of some common cuckoo chicks at late nestling periods. Specifically, 15% of reed 
warblers in a study area in the Czech Republic stopped to care for the cuckoo chick when it was 
older than a natural host brood at fledging (Grim et al. 2003). Those chicks died when approx. 2–3 
days older when newly fledged host chicks. Some hosts parents started to build a new nest 
immediately. This and also the fact that the intensity of parental care for the cuckoo was 
significantly higher when maximum intensity reached at non-parasitized nests for a whole week 
before desertion cast doubts on a ‘parental fatigue’ explanation. Still, the cue for the apparent 
discrimination remained enigmatic. 
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Experimental manipulation of ‘care amount’, ‘care length’ and brood sizes in the reed 
warbler suggested that the cue for the desertion of cuckoo chicks was the length of parental care at 
the nest (Grim 2007a). However, that study only analysed the length of parental care and desertion 
rates between various experimental treatments. Thus, it could not answer some critical questions: 
Are also chicks under natural conditions under some parental manipulation to leave the nest? Does 
parental manipulation translate also to chick quality (e.g. growth performance)? And most 
importantly, what is the precise mechanism of discrimination? Is the decision to desert prolonged 
warbler brood (and, by implication, also nests parasitized by the cuckoo chick) sudden, i.e. 
independent of previous patterns of care? Or do parents manipulate the brood in the nest for a 
longer period and they desert only when chicks do not respond by leaving the nest within a fixed 
period from hatching? We try to answer those questions in the present study. 

Under natural conditions of cuckoo parasitism, the three above discussed hypotheses could 
not be tested: the cuckoo chick is the sole occupant of the host and requires longer period of care 
and larger amount of care. Therefore, we created small (single chick) and large (four chick) broods 
and forced parents to care for chicks for more (‘prolonged’ treatment) or less (‘shortened’ 
treatment) days than under natural conditions (‘control’ treatment; for details see Methods). Under 
the ‘sudden parental decision’ hypothesis no variation in growth is predicted to occur between 
treatments. In contrast, the ‘long-term parental manipulation’ hypothesis the growth rates should 
vary and particular patterns of differences are as follows: 

The ‘parental fatigue’ hypothesis: Four-chick broods should grow more slowly than single-
chick broods across treatments. Chicks in prolonged four-chick broods should show poorer growth 
than any other chicks. Chicks in prolonged single-chick broods are predicted to grow better than 
nestlings in control four-chick broods – this is because the former chicks need a much lower amount 
of food (~less than half) than an average host brood under natural conditions. 

The ‘time limit’ hypothesis: There should be no differences between single- and four-chick 
broods in their growth. Prolonged broods should grow less than control and shortened broods (these 
should grow the same or even better than controls depending on the precise mechanism of possible 
parental manipulation).  

The ‘single chick’ hypothesis: Single-chick broods are predicted to grow worse than four-
chick broods. No differences between duration treatments (shortened, control, prolonged) are 
expected. 
 
Material and methods 
Study area and organism 
We performed the study in 2002–2006 on the Luzice fish pond system in the southeastern part of 
the Czech Republic (47° 40' N, 16° 48' E). Grim & Honza (1997, 2001) provide a detailed 
description of the study area and standard field protocols. The study host species, reed warbler, is a 
small passerine which has an average nestling period of 11–12 days (Grim 2007a). Although reed 
warbler eggs hatch slightly asynchronously, the species is not a brood reducer under normal 
conditions (Cramp 1992). 

To keep the disturbance to the minimum we did not mist-net warbler parents at studied 
nests. Although the parents were not individually marked we assumed that birds regularly visiting a 
particular nest and its vicinity are its owners, especially when these birds responded by alarm calls 
to a human intruder (see Honza et al. 2004). 
 
Chick age estimation and growth measurements 
An effort was made to visit nests three times per day (morning, noon, evening) during expected 
hatching date. Each chick was individually marked (by unique combination of nails and distal toes 
painted with a felt-pen) immediately after hatching. Thus, all growth measurements could be 
attributed to particular individual nestlings throughout their nestling periods. When more than one 
chick hatched between two nest checks we expected that the bigger chick (as for its mass and tarsus 
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length) is the older one. This was substantiated by the fact that size hierarchies were extremely 
stabile from hatching till fledging (own unpublished data).  

An exact hour of hatching for each chick was estimated according to a standard growth 
curve which was based on growth of chicks that were directly observed during hatching and 
measured immediately thereafter (for details see Grim 2007a, p. 375). We checked whether the 
estimated hour of hatching falls within the time window between the last nest nest-check when 
chick was still inside its egg and the first nest-check when the chick has already emerged. Thus, our 
estimation of hatching hours could not in principle bias our results. Hatching day was day zero. 

We measured chick mass with a portable electronic balance to the nearest 0.01g and 
maximum tarsus length with an electronic caliper to the nearest 0.01mm (Sutherland et al. 2004, p. 
107). We used standard stopped rule to measure the wing length to the nearest 1mm (Sutherland et 
al. 2004, p. 105). We recorded mass and tarsus length throughout the nestling period but avoided 
measuring chicks when ~8 days old or older to prevent premature forced fledging. Still, we were 
able to obtain some data on chick growth parameters from nestlings that were found sitting on the 
nest rim and thus were considered to be just fledged. We recorded wing length only when chicks 
were ~7 days old or older (earlier the feathers are still mostly hidden in sheaths). Chick age at each 
measurement was measured in exact hours elapsed from the hatching hour, but results are presented 
as days for the readers’ convenience.  
 
Cross-fostering manipulation of parent-offspring interactions  
All relevant aspects of our experimental cross-fostering procedures are described and ethical aspects 
are discussed in detail in Grim (2007a, pp. 374–376). Briefly, we first manipulated brood sizes to 
obtain single- and four-chick broods (i.e. broods with low and high parental investment). We then 
created four treatment groups within both single- and four-chick broods. Treatments were as 
follows: (i) unmanipulated control (nests were subjected to the same procedures as all other nests 
except for cross-fostering), (ii) manipulated control (brood exchanged for the same age brood from 
another nest at the age of 3 days posthatch), (iii) shortened brood (an older brood that was moved to 
a nest originally containing a younger one), and (iv) prolonged brood (a younger brood that was 
cross-fostered to a nest originally containing an older one). We did not find any differences between 
unmanipulated and manipulated controls (Grim 2007a, p. 374; see also next section), therefore we 
treated them together as one control group. 
 
Data analyses 
The complicated sigmoid pattern of avian chick growth invalidates the use of traditional statistical 
techniques that assume linearity and normality of error (Grafen and Hails 2002). The traditional 
way to analyse such data is to fit logistic growth function for each individual chick and then 
compare the growth rate constant K between studied treatments (see e.g. Grim 2006b). We did not 
use this traditional approach for several reasons: (1) the logistic growth curve could not be fitted for 
many chicks in our data set as these most likely did not include asymptotic mass (Remeš and Martin 
2002) because we did not measure majority of chicks until fledging (see above), (2) some chicks 
were measured only too few times (e.g. due to predation) to provide reliable data for logistic 
function, and (3) we were interested in patterns of growth before and after our cross-fostering 
manipulations whereas logistic function describes the growth rate by a single measure (K) thus 
effectively preventing any comparisons between two periods of growth. Therefore we did not fit the 
raw growth data into individual logistic curves but focused on growth deviations from standard 
growth patterns within our study population. 

First, we analysed growth in the subset of un-manipulated control broods (n=97). We 
randomly selected one measurement from each brood to avoid pseudoreplication (thus, each brood 
was represented by only one data point). We then used nonlinear regression (PROC NLIN; SAS 
Institute 2000) to fit the measures of body mass W to the logistic function 

 
W(t)=A/(1 + e(–K*(t–t

i
 ))) 
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where W(t) is mass at age t, A is the asymptotic mass, K is a measure of growth rate and ti is the 
inflection point on the growth curve (Starck and Ricklefs 1998). The resulting curve represented 
standard growth pattern of reed warbler chicks in the study population under natural conditions: 
 
mass(t)=11.2566/(1+exp(–0.6030*(t–3.6313))) 
 
In the same manner, we fitted the logistic growth curve to tarsus length data: 
 
tarsus length(t)=27.0031/(1+exp(–0.4065*(t–3.0168))) 

 
Wing length data were collected only at older chick ages when linear phase of growth began 

to approach asymptote, thus data could not be reasonably fitted to logistic growth curve. Instead we 
fitted data using general linear model and sought linear or polynomial function that best fitted the 
data (see also Grim 2007, p. 375). We limited the search to two powers above the last significant 
power (Grafen and Hails 2002, p. 194). The best fit was performed by linear regression 
(F1,15=34.45, P<0.0001): 
 
wing length(t)=7.9162+2.9916*t 
 

Second, we calculated differences between observed measurements (mass, tarsus, wing) and 
values predicted by their respective growth curves. In all further analyses, we used these residuals 
(i.e. ‘growth deviations’) as a measure of relative growth performance. The advantage of using 
residuals is that their interpretation is straightforward: positive residuals show superior growth, 
negative residuals indicate poor growth in comparison to the population standard. We checked plots 
of residuals for homogeneity of variance, linearity of effects and normality of errors and found that 
assumptions of GLM were well fulfilled in all cases (Grafen and Hails 2002). 

In a separate analyses we employed the ‘polynomial’ approach used for wing data and 
reanalysed all data on mass and tarsi in the same way. We used corrected Akaike’s Information 
Criterion (AICc) to select the most parsimonious model. Mass data were best fitted with fourth 
order polynomial regression (fourth power of chick age: b=0.002±0.0002, df=1586, t=9.42, 
P<0.0001). Fourth order polynomial regression also provided best fit for tarsus length data set 
(fourth power of chick age: b=0.003±0.0004, df=1220, t=6.69, P<0.0001). The results (i.e. based on 
residuals from the polynomial functions) were qualitatively identical and quantitatively very similar 
to those based on residuals from logistic growth curves. 

As a next step we tested for any differences in growth deviations (i.e. residuals) between 
chicks from unmanipulated and manipulated control nests (only four-chick broods were observed in 
‘manipulated control’ group, thus the variable ‘brood size’ was not included in this particular 
analysis). Experimental treatment did not explain any significant variability in mass growth both 
than tested alone (F1,49=0.0001, P=0.99) or in combination with chick age (the treatment*age 
interaction: F1,681.2=1.45, P=0.29). Similarly, chicks from unmanipulated and manipulated control 
broods did not differ in their tarsus growth (simple effect of treatment: F1,37.3=0.0097, P=0.92; 
treatment*age interaction: F1,516.2=1.03, P=0.31) and wing growth (simple effect of treatment: 
F1,11.8=0.04, P=0.85; treatment*age interaction: F1,42=1.23, P=0.27). Previous analyses of the same 
broods showed no differences between unmanipulated and manipulated four-chick control broods in 
the nestling period length, the length of parental care at the nest and number of fledged chicks 
(Grim 2007a, p. 374). Also the fact that chicks in shortened broods grew even better than those in 
control broods (see Results) clearly rejects a hypothesis that transfer of chicks between nests had 
any negative effects on their viability and growth. This indicates that cross-fostering per se did 
affect neither parental behaviour nor chick growth performance. Therefore, we pooled the data 
(hereafter control group). 
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The fundamental assumption of the cross-fostering paradigm is that broods from various 
treatment groups do not differ before the cross-fostering takes place. Therefore, we tested whether 
mass and tarsus growth differed between treatments in a subset of growth data for young chicks 
(differences in wing growth could not be tested in the young chicks because wing was measured 
only at later ages, from 6th day post-hatch on). This subset included all measurements from chicks 
that (1) were still in their original nests, and at the same time (2) were younger than 4.71 days (this 
was the highest age for a chick from prolonged brood before it was cross-fostered; prolonged 
broods were cross-fostered at younger ages than shortened broods). General linear mixed models 
with the effect of treatment as the only explanatory variable showed that chicks that were later 
subjected to different experimental treatments did not differ in their mass growth (F2,115.1=0.67, 
P=0.51) and tarsus growth (F2,100.8=2.26, P=0.11) before the treatment was realized. The effect of 
treatment was also highly non-significant in two-way interactions with both ‘brood size’ and ‘chick 
age’ for both mass and tarsus (F<1.06, P>0.31 in all cases). This confirms that broods and chicks 
were assigned randomly to the various treatments. 

In the main analyses, mass, tarsus and wing length residuals were included as a response in 
separate models. Our explanatory variables in the full models included experimental treatment 
(shortened, control, prolonged), brood size (four, one), chick age (in exact hours converted to days), 
all two-way interactions of the three variables, year and the date in the season (centred within a 
year). The non-significant terms were dropped backwards from full models. The date in the season 
and treatment*brood size interaction were highly non-significant in all cases and were sequentially 
removed from final models. We were specifically interested in treatment*age interaction because 
the predicted between-treatment changes in growth should appear only after the cross-fostering 
occurred, i.e. at higher chick ages (earlier we confirmed that chick growth was the same across the 
three treatment groups before cross-fostering, see above). The final minimal adequate models were 
selected according to corrected Akaike’s information criterion (AICC; Burnham and Anderson 
1998). 

In the analyses we used general linear mixed models (PROC MIXED in SAS; normal error 
distribution, parameters estimated by REML and degrees of freedom calculated using Kenward–
Roger method) with the brood identity as a random effect. An individual nestling was included as a 
second random factor nested within brood (i.e. higher-level factor) and age of the brood as an 
additional fixed effect (for the explanation of the logic of the model, see Singer 1998). 

Post-hoc comparisons were done with two-tailed tests for the effect of brood size and one-
tailed tests for the effects of treatment because we were specifically interested in the predicted 
directions of differences caused by experimental treatments (see Introduction). All effect sizes for 
differences are controlled for the effect of other significant factors that remained in their respective 
minimal adequate models. 

All analyses were done with SAS version 9.1 and JMP version 6.0.0. All the values shown 
are means±s.e. 
 
Results 
Comparison of growth deviations in respect to chick age 
Chick mass growth significantly varied between treatments (Fig. 1). The most parsimonious GLM 
model (selected according to AICC) included treatment*age interaction (F2,146=9.99, P<0.0001) and 
the brood size (F1,196=15.01, P=0.0001). Chicks in prolonged broods grew significantly poorer than 
those from both control (t140=–3.89, P<0.0001) and shortened broods (t135=–4.50, P<0.0001). 
Chicks in shortened broods grew slightly better than those in control broods but the effect size was 
small (F1,135=1.66, P=0.0495). Nestlings in single-chick broods grew worse than those in four-chick 
broods (Fig. 2a). The interaction was significant because the effects of treatment appeared only in 
older chicks (see section ‘Comparison of growth deviations before and after cross-fostering’ 
below). 

We found similar patterns for chick tarsus growth. Again tarsus growth deviations were 
significantly affected by treatments (Fig. 1). The most parsimonious model included treatment*age 
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interaction (F2,72.7=13.53, P<0.0001) and the brood size*age interaction was also highly significant 
(F1,98.3=9.55, P=0.0026). Chicks in prolonged broods showed significantly poorer tarsus growth 
than those from shortened broods (t98=–3.09, P=0.0014) and tended to grow poorer than chicks in 
control broods (t97=–1.87, P=0.032). Chicks in shortened broods grew marginally better than those 
in control broods (F1,94=1.52, P=0.067). Tarsi of nestlings in single-chick broods grew worse than 
those in four-chick broods (Fig. 2b). The interactions were significant because the effects of 
treatment and brood size increased with chick age, i.e. appeared only after the chicks were 
transferred to their recipient nests (see below). 

Despite the relatively smaller sample size and a short period growth examined, also the wing 
growth showed significant differences between treatments (Fig. 1). In this analysis all interactions 
and other terms were not significant and were removed from the minimal adequate model which 
included only the effect of treatment (F2,40.4=10.54, P=0.0002). The effect of chick age was 
marginally non-significant (F1,99.9=3.34, P=0.07). Wing growth was slower in prolonged broods in 
comparison to both shortened (t48=–3.95, P<0.0001) and control broods (t45=–3.79, P=0.0002). 
However, there was no difference between wing growth between control and shortened groups 
(t45=0.40, P=0.35). 
 
Comparison of growth deviations before and after cross-fostering 
We also repeated above presented analyses with nominal variable ‘before/after cross-fostering’ 
(continual variable ‘chick age’ was removed from models because it was, of course, highly 
dependent on the new variable). We performed this analysis for mass and tarsus data but not for the 
wing data (there were no measurements of wings in prolonged broods before cross-fostering). 

In the analyses of mass the interaction before/after*brood size was not significant 
(F1,190=3.06, P=0.08) and was removed but the effect of brood size per se remained significant 
(F1,192=4.92, P=0.028) – single-chicks grew worse than nestlings in four-chick broods (Fig. 2a). The 
interaction before/after*treatment was highly significant (F2,102=24.28, P<0.0001). Before cross-
fosterings no differences between treatment groups were found (all P>0.23; Fig. 1a). After cross-
fosterings prolonged groups grew much worse than both shortened (t214=–8.00, P<0.0001) and 
control broods (t413=–5.29, P<0.0001). Shortened broods grew better than control ones (t465=2.37, 
P=0.018). Most importantly, within treatment comparisons showed that the growth of shortened 
broods became significantly faster (t149=4.89, P<0.0001) whereas the growth of prolonged groups 
highly decreased (t151=–8.79, P<0.0001) after cross-fosterings in comparison to growth rates in their 
original nests. 

The minimal adequate model for tarsus growth contained before/after*treatment interaction 
(F2,71=13.06, P<0.0001). The before/after*brood size interaction was marginally non-significant 
(F1,128=3.03, P=0.084) and was removed but the effect of brood size per se remained significant 
(F1,125=4.05, P=0.046) – single-chicks grew worse than nestlings in four-chick broods (Fig. 2b). 
Before cross-fosterings there were no significant differences between treatment groups in tarsus 
growth (all P>0.11). After cross-fosterings prolonged groups grew much worse than both shortened 
(t162=–5.13, P<0.0001) and control broods (t263=–4.10, P<0.0001). Shortened broods grew slightly 
better than control ones but high variation in the data made the result non-significant (t298=0.55, 
P=0.29). Most importantly, within treatment comparison showed that the tarsus growth of 
prolonged group highly decreased after cross-fosterings (t117=–4.87, P<0.0001) whereas that of 
shortened broods increased in comparison of their growth in the original nests (t116=2.75, P=0.003). 
 
Comparison of growth in prolonged group – deserted vs fledged broods 
In a separate analysis of a subset of data from prolonged broods we fitted general linear mixed 
models with chick age, brood size, desertion status (deserted, not deserted), their two-way 
interactions and the date in the season. Only mass and tarsus were analysed because there were no 
wing length measurements for prolonged broods which were deserted (chicks died before the age 
when we measured the wing, see Methods). 
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Adequate minimal model for mass contained only the interaction between result of nesting 
and chick age (F1,127=53.48, P<0.0001). The growth rates did not differ in young chicks but when 
they were older the deserted chicks grew extremely poorly in comparison to those that were cared 
for by fosterers (t76=–6.45, P<0.0001).  
 Tarsus growth was best explained by the interaction between result of nesting and chick age 
(F1,75.8=47.49, P<0.0001) and the interaction between brood size and chick age (F1,17.9=10.03, 
P=0.0054). The growth was poorer in deserted than in fledged broods (t58=–5.31, P<0.0001) and 
tended to be slower in single-chick broods than in four-chick broods (t30=–1.15, P=0.26). Both 
effects were positively dependent on chick age. 

Subsequent analyses with ‘before/after cross-fostering’ variable (instead of ‘chick age’ 
which was removed) confirmed that deserted broods started to grew poorly only after they were 
transferred to their new recipient nests (Fig. 3a,b). The only significant variable for mass was 
interaction between before/after status and result of nesting (F1,38.1=13.82, P=0.0006). When 
prolonged broods were still in their original nests the chick mass growth was virtually identical 
between broods that were later ‘deserted’ and ‘not-deserted’ (Fig. 3a; t41=0.04, P=0.52). In contrast, 
in their new nests deserted broods grew very poorly in comparison to those not deserted (Fig. 3; 
t61=–5.32, P<0.0001). Deserted broods significantly decreased their growth after cross-fostering 
(t30=–7.91, P<0.0001). However, even non-deserted prolonged broods showed strikingly decreased 
mass growth after being cross-fostered (t30=–4.62, P<0.0001). 

Similarly, in the GLM with ‘before/after cross-fostering’ variable the tarsus growth was best 
explained by interactive effects of ‘before/after’ variable with the result of nesting (F1,28.3=16.53, 
P=0.0003) and with brood size (F1,31.2=4.72, P=0.037). When prolonged broods were still in their 
original nests the chick tarsus growth was virtually same between broods that were later ‘deserted’ 
and ‘not-deserted’ (Fig. 3b; t39=0.68, P=0.75). In contrast, in their new nests deserted broods grew 
very poorly in comparison to those not deserted (Fig. 3b; t53=–4.72, P<0.0001). Deserted broods 
dramatically decreased their growth after cross-fostering (t30=–8.16, P<0.0001). However, even 
non-deserted prolonged broods showed strikingly decreased tarsus growth after being cross-fostered 
(t29=–3.63, P=0.0002). 

Taken together, these analyses show that between treatment differences in growth (both 
mass and tarsus) were not caused only by deserted prolonged broods but by the whole group of 
prolonged nests. 
 
Discussion 
Results of our study illuminate previous findings of ‘pre-programmed’ parental care from the same 
population of reed warblers. We found that cross-fostered young chicks faced with parents that 
‘expected’ the brood to fledge earlier (i.e. prolonged treatment) grew much more slowly than those 
in control nests. Three separate analyses of various growth variables (mass, tarsus and wing length) 
lead to the identical conclusions. Although the detected effect sizes (Fig. 1, 2, 3) were typically not 
very big the differences were highly significant. This is not very surprising given (1) very precise 
age measurements (to the nearest hour, not day as is typical for avian studies) and (2) the large 
sample size in this study for broods (n=167) and nestlings (n=419) and for individual measurements 
of mass (n=1794), tarsus (n=1398) and wing (n=167). 

The highly significant differences in growth rates across the brood treatments show that the 
decision to desert a prolonged nest (reported in Grim 2007a) is not a sudden ‘all or none’ response 
to the requirement of a brood to be cared for longer than parents are prepared to. Rather, parents 
seem to manipulate chick growth several days before ‘expected’ fledging age. The exact mechanism 
by which parents accomplish this (decreased feeding rates and/or brooding intensity, calling to lure 
chicks out of the nest etc.) is to be determined by future study. 
  
Do parents discriminate between small and large broods? 
Interestingly, we also detected significantly poorer growth in single- rather than four-chick broods. 
We consider this conclusion robust because it consistently held for mass, tarsus and wing growth 
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and both analyses based on chick age and ‘before/after cross-fostering status’ of the brood 
concurred on the same result. 

Better growth of nestlings in four- in comparison to single-chick broods is contrary to 
predictions of parental fatigue hypothesis. The same fact seems to provide tentative support for the 
single chick hypothesis (i.e. increased reluctance of parents to care for single chick). However, 
previous findings reject this hypothesis: (1) single-chick control and shortened broods were never 
deserted by reed warblers, (2) desertion rates were same in both single- and four-chick prolonged 
broods, and (3) individual nestling periods were either the same between single- and four-chick 
treatment (shortened broods) or even longer in the former (control and shortened treatment; see 
Grim 2007a, p. 377). In contrast, ‘single chick’ hypothesis predicts the opposite – shorter nestling 
periods in single-chick broods in comparison to four-chick broods across treatments. To sum up, 
neither ‘single-chick’ nor ‘parental fatigue’ hypothesis are consistent with patterns of growth, 
desertion and nestling periods we found in our study population. Thus, the time limit hypothesis 
seems to provide the most parsimonious explanation for desertion of both experimental warbler 
broods (Grim 2007, this study) and nests parasitized by the common cuckoo chicks (Grim et al. 
2003). 

The most likely alternative explanations for the poorer growth of singletons include thermal 
costs and the role of nest-mates in attracting parental care. Specifically, other chicks might attract 
more parental care also for the focal chick (Kilner et al. 2004), and may improve thermal milieu in 
the nest cup (obviously, the rate of body temperature loss of chicks when parents are not brooding 
must be faster when the focal chick is not surrounded by other chicks which follows from the 
simple fact that 3-dimensional volume increases faster than 2-dimensional surface). 
 
Do parents manipulate their chicks to fledge also under natural conditions? 
Interestingly, older chicks transferred to nests where parents earlier cared for younger chicks (i.e. 
shortened treatment) grew generally even better than those in control nests. This finding, coupled 
with significantly longer nestling periods of chicks in shortened treatment (see Grim 2007a) 
strongly suggest that reed warbler parents try to force their chicks to fledging even under normal 
natural conditions. However, the magnitude of growth deviations between treatments (big negative 
in prolonged treatment, smaller positive in shortened treatment) suggest that under natural 
conditions chick grow close to their physiological capabilities. 
 Although the process and mechanism of fledging received wide attention in hole-nesters 
(e.g. Nilsson & Svensson 1993, Johnson et al. 2004) and non-passerines (e.g. Johnsen et al. 1994) to 
our knowledge our study is the first that sheds some light on this critical period of life in an open 
nesting passerine.  
 
Conclusion 
To sum up, our experimental results are in line with the ‘discrimination without recognition’ 
scenario for host-parasite interaction at the chick stage of development. They provide strong support 
for the time limit hypothesis which poses that reed warbler parents are ‘pre-programmed’ to care for 
their broods for a limited period of time from hatching. Similarly to what was found in the puffin 
(Fratercula arctica) we may conclude that ‘within the normal nestling period, the parents quickly 
adapted their feeding effort to the chick's needs, but that the amount of parental effort was regulated 
by the length of the period since hatching’ (Johnsen et al. 1994). An increased growth performance 
in shortened group compared to control one suggests that even under natural conditions – when 
warblers are not victimized by cuckoos – parents manipulate nestling growth before fledging. This 
is, to our knowledge, first evidence suggestive of parental manipulation of fledging in an open-
nesting passerine. 
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Fig. 1 Differences in reed warbler chick mass (a), tarsus length (b) and wing length (c) growth 
deviations (means±s.e.) between three experimental treatments. Growth deviations from standard 
growth patterns under natural unmanipulated conditions were adjusted for significant effects of 
other variables in final reduced GLM models (see text for details). Differences in mass and tarsus 
growth are given for the period ‘before cross-fostering’ (grey bars) and ‘after cross-fostering’ 
(white bars). Differences for wing growth were not tested with model including ‘before/after cross-
fostering status’ variable because all wing measurements in prolonged group were done solely after 
cross-fosterings occurred. 
 
 
Fig. 2 Differences in reed warbler chick mass (a) and tarsus length (b) growth deviations 
(means±s.e.) between four- and single-chick broods. Differences in growth measurements are given 
both for models where continuous variable ‘chick age’ (grey bars) or nominal variable ‘before/after 
cross-fostering status’ (white bars) was controlled for. 
 
 
Fig. 3 Differences in reed warbler chick growth between deserted and successful broods within 
prolonged group (see text for explanations). Bars show differences in growth deviations 
(means±s.e.) for mass (a) and tarsus (b) before cross-fostering (grey bars) and after the chicks were 
transferred into their new recipient nests (white bars). 
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Fig. 1b 
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Fig. 1c 
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Fig. 2a 
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Fig. 2b 
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Fig. 3a 
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Fig. 3b 
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