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Mládě kukačky obecné v den, kdy se vylíhlo. V hnízdě jsou ještě vidět tři vejce hostitele rákosníka 
obecného. O dva dny později se stalo toto mládě jediným obyvatelem hnízda. (27.6.1996) 
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Úvod 5

1. Úvod 
 Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)) a rákosník velký 

(Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)) jsou běžnými druhy našich rákosinných 

pěvců. Na území České republiky byli zaznamenáni v 63 resp. 44 % sledovaných ma-

povacích čtverců (ŠŤASTNÝ et al. 1987). Oba druhy mají evropsko-turkestánský typ 

rozšíření (HUDEC et al. 1983). Rákosník obecný je charakteristický druh rákosin lito-

rálních i terestrických, hnízdí také v porostech orobince a vyjímečně i kopřiv, ostřice, 

vrby a maliní. Hnízdo staví především na rákosu a orobinci, výběr jedné z těchto rostlin 

závisí na tom, která na konkrétní lokalitě převládá (HAVLÍN 1971, MAYER 1971). 

Rákosník velký je vázán výhradně na rákosiny s trvalou hladinou vody v porostu. Výběr 

podkladu pro hnízdo je u tohoto druhu také ovlivněn místně (HUDEC et al. 1983). Je 

rozšířen po celém území České republiky, hlavně v nižších polohách, ale je méně běžný 

než rákosník obecný (ŠŤASTNÝ et al. 1987). Na Lednických rybnících, kde jsem pro-

váděl většinu terénních prací došlo za poslední tři desetiletí k výraznému snížení jeho 

početnosti. HUDEC (1975) uvádí oba druhy rákosníků jako stejně početné, v současné 

době rákosník velký na Lednických rybnících hnízdí v minimálním počtu (HONZA et 

al. 1993, MOKSNES et al. 1993). 

 Vzhledem k relativně snadnému vyhledávání hnízd a vysoké hnízdní hustotě 

populací je hnízdní biologie rákosníka obecného a velkého dobře prostudována 

(HAVLÍN 1971, MAYER 1971, GREEN & DAVIES 1972, CATCHPOLE 1973, 

LUKEŠ 1973, DYRCZ 1974, BIBBY 1978, HUDEC et al. 1983, BIBBY & THOMAS 

1985, VALIUS et al. 1986 (ex CRAMP 1992), CRAMP 1992, HONZA et al. 1993 a 

ILLE et al. 1996). 
 Potravou mláďat rákosníka obecného se zabývala řada autorů. GREEN & 

DAVIES (1972), DAVIES & GREEN (1976), HENRY (1977, 1978), BUSSMAN 

(1979), DYRCZ (1979), CSÖRGŐ (1983), BIBBY & THOMAS (1985), VALIUS et al. 

(1986, ex CRAMP 1992) a GRIM & HONZA (1996) použili při studiu potravy rákos-

níka obecného metodu krčních prstenců. BROOKE & DAVIES (1989) požili metodu 

rozboru trusu mláďat. CARDENAS et al. (1984) výplachy žaludků zjišťovali potravu 

dospělých rákosníků obecných. CATCHPOLE (1973) sledoval složení potravy rákosní-

ka obecného pozorováním krmících rodičů pomocí dalekohledu. Rozdíly v potravě mezi 

různými lokalitami se zabývali např. DYRCZ (1979), BIBBY & THOMAS (1985) a 
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GRIM & HONZA (1996). Jediným pramenem o potravě tohoto druhu z území České 

republiky byla do roku 1996 diplomová práce MAYER (1971). 

 BIBBY & THOMAS (1985) zjistili vysokou korelaci mezi potravní nabídkou v 

biotopu a potravou, kterou byla krmena mláďata a mezi kvalitou potravy a přežíváním 

mláďat. Na hnízdní úspěšnost má ale větší vliv predace než kvalita potravní nabídky. 

 Podrobně bylo studováno i potravní chování tohoto druhu. DAVIES & GREEN 

(1976) zjistili, že rákosník loví potravu hlavně na keřích, v bylinném patru, rákosí a za 

potravou vyletuje i mimo hnízdní teritorium. Kořist se snaží vyplašit pohyby křídly a 

rýdovacích per, čímž se kořist stává snáze detekovatelnou. CATCHPOLE (1973) sledo-

val vznik a zastoupení jednotlivých loveckých technik rákosníka obecného a zazname-

nal, že konkrétní způsoby lovu jsou mláďatům vrozené a nemusí se je učit napodobová-

ním rodičů. Ve využívání jednotlivých biotopů k lovu potravy existuje značná variabili-

ta mezi jedinci. 

 Rozborem potravy mláďat rákosníka velkého se zabývali MAYER (1971), 

BUSSMAN (1979), DYRCZ (1979), CSÖRGŐ (1983), KAZLAUSKAS (1986, ex 

CRAMP 1992), AKRIOTIS (1987, ex CRAMP 1992) a TRNKA (1995) za použití me-

tody krčních prstenců. CARDENAS et al. (1984) sledovali potravu dospělých rákosníků 

velkých pomocí výplachů žaludků. 

 Z těchto prací vyplývá, že oba druhy rákosníků jsou především insektivorní (en-

tomofágní) a v rámci této potravní specializace jsou polyfágní (VLK 1993). Kořist loví 

nejen v porostu rákosu, kde hnízdí, ale za potravou vyletují i na stromy a keře na břehu, 

na louky a pole sousedící s rybníky a loví i v letu a z vodní hladiny (MAYER 1971, 

CATCHPOLE 1973, DAVIES & GREEN 1976, HENRY 1978). Například 

CATCHPOLE (1973) pozoroval, že skoro 80 % času při sběru potravy strávili rákosníci 

na stromech (zbylých asi 20 % v mokřadu). BIBBY & THOMAS (1985) zaznamenali 

na dvou lokalitách, že až třetina potravních letů rákosníků obecných směřovala na stro-

my a to až do vzdálenosti 50 metrů. Většinou ale rákosníci obecní sbírali potravu v blíz-

kém okolí hnízda (ve vzdálenosti 20 - 30 m). Lov mimo rákosiny je pak způsoben do-

časným či relativním nedostatkem vhodné kořisti, případně její snadnou dostupností v 

okolních biotopech (VLK 1993). 

 Rákosník obecný a velký hnízdí v poměrně vysoce homogenním prostředí ráko-

siny často sympatricky. Potravní kompetici se pak vyhýbají buď preferencí jiné kořisti 
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(pokud hnízdí ve stejném biotopu) nebo hnízděním v oddělených oblastech rákosin, jak 

zjistil na dvou lokalitách v Polsku a Švýcarsku DYRCZ (1979). Potencionální kompeti-

ci mezi těmito druhy také vylučuje nepřítomnost vody v porostu rákosu nebo orobince. 

Rákosník velký totiž v takových podmínkách nezahnízdí na rozdíl od rákosníka obec-

ného, který ale v těchto suchých porostech dosahuje nižší hnízdní hustoty než v poros-

tech se stabilní hladinou vody (BIBBY & THOMAS 1985). Rákosník obecný hnízdí 

sympatricky také spolu s rákosníkem proužkovaným (A. schoenobaenus) a potravní 

kompetici se vyhýbá lovem v jiných potravních teritoriích, která jsou vertikálně i hori-

zontálně oddělena od potravních teritorií rákosníka proužkovaného a jiným časovým 

průběhem hnízdění (CATCHPOLE 1973). 

 Rákosník obecný a velký se od sebe také významně liší v celé řadě charakteris-

tik jejich potravního chování. Rákosník velký loví větší kořist, při jednom krmení přiná-

ší na hnízdo menší počet kusů kořisti (ale o větší hmotnosti), má větší intervaly mezi 

krmeními a zastoupení vodní kořisti je u něj vyšší než u rákosníka obecného 

(BUSSMAN 1979). Tento autor uvádí frekvenci krmení mláďat rákosníka obecného 7,7 

krmení za hodinu a rákosníka velkého 5,6 krmení za hodinu. Důsledkem rozdílné frek-

vence krmení a velikost přinášené kořisti je přibližně stejné průměrné množství potravy, 

které oba druhy dodávají svým mláďatům za hodinu (BUSSMAN 1979). 

 Rákosník velký a především rákosník obecný jsou častými hostiteli kukačky 

obecné (Cuculus canorus Linnaeus, 1758). Kukačka obecná je jedním z nejrozšířeněj-

ších druhů ptáků na území České republiky - byla zjištěna v 96 % mapovacích čtverců 

(ŠŤASTNÝ et al. 1987). Hojným a rozšířeným druhem je kukačka obecná v celé Evro-

pě (CRAMP 1989). Má palearktický typ rozšíření, u nás se vyskytuje ve všech typech 

lesních porostů od nížin až do hor, ale i v otevřené krajině, parcích, sadech a u rybníků 

(ŠŤASTNÝ et al. 1987). Kukačka obecná je jediným hnízdním parazitem vyskytujícím 

se na našem území. Hnízdní parazitismus je způsob reprodukce, kdy určití jedinci - pa-

raziti zíkávají rodičovskou péči od nepříbuzných jedinců - hostitelů (ROTHSTEIN 

1990). Analýzou sbírek vajec v evropských muzeích bylo zjištěno celkem 108 druhů 

pěvců, kteří byli parazitováni kukačkou obecnou (MOKSNES & RŘSKAFT 1995). 

Nejčastějším hostitelem byl rákosník obecný. Asi deset z těchto hostitelů je parazitová-

no pravidelně (KREBS & DAVIES 1993). U nás byla zjištěna parazitace kukačkou 

obecnou u 34 druhů našich ptáků (HUDEC et al. 1983), včetně obou druhů rákosníků, o 
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kterých pojednávám v této práci. Rákosník obecný je sedmým nejčastějším hostitelem 

kukačky u nás - 2,9 % nalezených kukaččích vajec bylo zjištěno v hnízdech tohoto dru-

hu (HUDEC et al. 1983).  

 Z výše uvedeného vyplývá, že rákosník obecný je vhodným modelovým druhem 

pro studium hnízdního parazitismu - je hojným druhem rákosin, jeho hnízda se dají leh-

ce najít a jsou často parazitována kukačkou. MOKSNES et al. (1993) zjistili vysokou 

míru parazitace na Lednických rybnících (18,0 % snůšek rákosníka obecného bylo pa-

razitováno kukačkou, ale hnízdní úspěšnost kukačky dosáhla pouze 13,0 %). 

 Konkrétní samice kukačky obecné klade po celý život stejně zbarvená vejce, 

která zbarvením a velikostí napodobují vejce jejího konkrétního hostitele (DAVIES & 

BROOKE 1988). MOKSNES & RŘSKAFT (1995) uvádějí tři dosud formulované hy-

potézy, které se snaží vysvětlit vznik a udržení mimikry vajec kukačky obecné. Nejčas-

těji uváděná je hypotéza preference hostitele (host preference hypothesis), podle které 

může být kukačka obecná jako druh rozdělena na několik ekologických poddruhů (gen-

tes, singulár: gens). Samice každého ekologického poddruhu klade celý život vejce pou-

ze do hnízd svého konkrétního hostitele. Alternativní hypotézou je hypotéza umístění 

hnízda (nest site hypothesis) podle níž samice určitého ekologického poddruhu klade 

vejce do hnízd skupiny hostitelských druhů, které mají podobná vejce a nároky na umís-

tění hnízda. Samice kukačky hledá hnízda náhodně v rámci této skupiny hostitelů. Hy-

potéza věrnosti místu vylíhnutí (natal philopatry hypothesis) předpokládá, že samice 

kukačky se vrací na místo, kde se vylíhla a klade vejce do náhodně nalezených hnízd, 

která jsou vhodná pro parazitaci (do hnízd hmyzožravých pěvců, kteří si staví otevřená 

hnízda). Výsledky posledních výzkumů naznačují, že tato hypotéza může být zamítnuta 

a jako nejpravděpodobnější se jeví hypotéza umístění hnízda (MOKSNES & 

RŘSKAFT 1995). 

  Samice kukačky obecné využívá při parazitaci svého hostitele celou řadu adap-

tací, které zvyšují pravděpodobnost úspěšné reprodukce: 

- pozoruje z určitého místa hnízdo potenciálního hostitele, 

- vejce klade až v době, kdy klade vejce i hostitel, 

- klade v odpoledních hodinách, kdy hostitel na hnízdě tráví méně času než dopoledne, 

- jedno nebo i více hostitelových vajec sežere, 



Úvod 9

- klade nezvykle malá vejce (vzhledem k velikosti jejího těla), která mimeticky napodo-

bují vejce hostitelova, 

- skořápka kukaččího vejce je neobyčejně silná, 

- celý akt parazitace na hostitelově hnízdě proběhne často během neuveřitelně krátké 

doby, pouhých 10 vteřin (WYLLIE 1981, BROOKE & DAVIES 1988, DAVIES & 

BROOKE 1988, HARVEY & PARTRIDGE 1988). 

 V případě úspěšné parazitace se mládě kukačky líhne díky nezvykle krátké em-

bryonální periodě jako první případně zároveň s mláďaty hostitele a nejdříve ve stáří 8 

až 10 hodin pak instinktivně vyhodí celý obsah hnízda ven (WYLLIE 1981). Vyhození 

jednoho vejce hostitele zabere kukaččímu mláděti pouze 3 - 4 minuty (CRAMP 1989). 

Stává se tak jediným obyvatelem hnízda a získává veškerou péči pěstounů. Mládě ku-

kačky obecné je pak krmeno stejnou rychlostí jako průměrně velká snůška* hostitele, 

jak bylo zjištěno u rákosníka obecného (BROOKE & DAVIES 1989, GRIM & HONZA 

in press) a rehka zahradního (CHAJUTIN et al. 1982). Mládě může být vzhledem k 

potravě, kterou vyžaduje, vychováno pouze v hnízdě hmyzožravého ptáka. Není znám 

žádný druh nehmyzožravého pěvce, který by úspěšně vychoval mládě kukačky obecné 

(WYLLIE 1981). 

 BROOKE & DAVIES (1989) zjistili, že rákosník obecný je schopen zvýšit frek-

venci krmení pokud dojde k experimentálnímu zvětšení snůšky na 7 - 8 mláďat v hníz-

dě, a že zvýšená frekvence krmení není spojena se zmenšením velikostí porcí potravy. 

Uvádějí pak tři možné důvody proč mladá kukačka nevyužije tuto „rezervní krmící ka-

pacitu“ (spare feeding capacity) svých hostitelů: 1. zvýšená intenzita žadonění by mohla 

přilákat predátory, 2. mládě kukačky není schopné fyziologicky růst rychleji nebo 3. 

dosáhne samostatnosti až pět týdnů po opuštění hnízda a pokud by stimulovalo hostitele 

k nadnormální rychlosti krmení, pouze by tím snížilo jejich šanci na přežití do doby, 

kdy bude sama schopna samostatně lovit potravu. 

 Podle teorie „konflikt rodič-potomek“ (parent-offspring conflict; TRIVERS 

1974, ex SOLER et al. 1995a) selekce působí na mláďata tak, aby vyžadovala po rodi-

čích více potravy, než jsou rodiče selekcí nuceni jim přinášet. „Sobectví“ mláděte má 

ale svou hranici, protože čím více rodič pracuje, tím více se snižuje jeho šance na přežití 

a tím se zpětnou vazbou snižuje šance mláděte na dosažení samostatnosti. Druhý pro-

                                                           
* Za snůšku v této práci pro jednoduchost považuji nejen vejce, ale i mláďata, která se z nich vylíhla. 
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blém je ten, že pokud mládě vyžaduje a získává více potravy pro sebe než jeho souro-

zenci, tak tím snižuje jejich fitness a tím i svou nepřímou reprodukční úspěšnost (indi-

rect fitness). Mládě kukačky čelí prvnímu z těchto problémů, ale ne druhému - nemá 

žádné společné geny se svými hostiteli. Proto by nijak neovlivnilo své fitness, když by 

dohnalo svým intenzivním žadoněním (nebo jinými podněty) své hostitele k smrti vy-

čerpáním (samozřejmě jen pokud by k smrti pěstounů nedošlo před dosažením vlastní 

samostatnosti mláděte parazita) (BROOKE & DAVIES 1989). Žadonění bývá přede-

vším u starších mláďat (od sedmého dne věku) velmi intenzivní a daleko slyšitelné 

(CRAMP 1989). To nejspíše vylučuje první možný důvod nevyužití rezervní krmící 

kapacity hostitele. CRAMP (1989) dále uvádí případ, kdy mladá kukačka již dva dny po 

opuštění hnízda sama sbírala potravu. Proto je zřejmě důvodem nevyužití rezervní kr-

mící kapacity hostitele bude spíše fyziologické omezení růstu a ne neschopnost mláděte 

kukačky obecné samostatně sbírat potravu dříve než ve stáří tří týdnů, kdy se stává na 

pěstounech nezávislé. 

 Důsledkem parazitace je významné snížení hnízdní úspěšnosti hostitele. Hnízdní 

parazitismus je proto velmi silnou selektivní silou, zřejmě ještě silnější než predace 

snůšky, protože mnoho pěvců poté co bylo jejich hnízdo predováno znovu rychle za-

hnízdí, ale úspěšná parazitace může znamenat naprostý reprodukční neúspěch hostitele 

pro celou hnízdní sezónu (ROTHSTEIN 1990). 

 Proto se u hostitelů během koevoluce s parazitem vyvinulo několik protiadapta-

cí, které snižují úspěšnost parazitace. Je to vyhození kukaččího vejce z hnízda hostite-

lem, opuštění hnízda nebo jeho zastavění (hostitel postaví nové hnízdo na parazitova-

ném) (DAVIES & BROOKE 1989a). Kromě toho má rákosník obecný tendenci „pre-

ventivně“ se vyhnout parazitaci tím, že se vyhýbá hnízdění v blízkosti stromů, které 

mohou sloužit jako pozorovací body pro samici kukačky (ŘIEN et al. 1996). Páry, které 

hnízdí ve větší vzdálenosti od stromů jsou „kvalitnější“ - začínají hnízdit dříve, mají 

významně větší snůšky a snášejí objemnější vejce než ptáci hnízdící blízko stromů 

(ŘIEN et al. 1996). Větší podíl parazitovaných hnízd se nachází v rákosových porostech 

tvořených shluky nebo trsy rákosu než v homogenní vegetaci (HONZA et al. in press). 

V „nekvalitních“ porostech je také vyšší počet predovaných hnízd (HONZA et al. in 

press). 
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 I přes velice dobré mimikry kukaččích vajec jsou hostitelé často schopni rozlišit 

je od svých vlastních vajec a použít jednu z výše zmíněných protiadaptací (BROOKE & 

DAVIES 1988). O to více je překvapivé, že hostitelé nedokáží rozpoznat svá vlastní 

mláďata od kukaččích, která jsou naprosto odlišná (DAVIES & BROOKE 1989a, b, 

ROTHSTEIN 1990). Čerstvě vylíhlé mládě rákosníka obecného má černou kůži (Přílo-

ha: Obr. 26, 28) a žlutě zbarvenou dutinu zobáku se dvěma černými skvrnami na jazy-

ku, zatímco mládě kukačky obecné je světle růžové a zobáková dutina je sytě oranžová 

beze skvrn (Příloha: Obr. 24, 28). Přesto ji pěstouni krmí až do vzletnosti, kdy je kukač-

čí mládě několikanásobně těžší než jeho pěstouni. Absence diskriminace* mláďat para-

zita je vysvětlována několika hypotézami. 1. Hostitelé si během koevolučního závodu 

(arms race) ještě nestačili vytvořit diskriminační reakci proti mláděti parazita (hypotéza 

evolučního zpoždění = evolutionary lag hypothesis; DAVIES & BROOKE 1988). 2. 

Odmítnutí mláděte parazita znamená pro hostitele náklady (costs) větší než jeho přijetí, 

čímž je dosaženo v koevolučním závodu rovnováhy (hypotéza evoluční rovnováhy = 

evolutionary equilibrium hypothesis) (ROTHSTEIN 1990). Velkým nákladem (inves-

ticí energie) může být chybný imprinting vzhledu vlastního mláděte, pokud je první 

snůška hostitele parazitována (SOLER et al. 1995b). Udržování tohoto pro hostitele 

nepříznivého stavu se snaží vysvětlit tzv. mafiánská hypotéza (mafia hypothesis), která 

předpokládá, že pokud hostitel odmítne vejce parazita, tak bude parazit predovat hnízdo 

hostitele (ZAHAVI 1979, ex SOLER et al. 1995b). 3. Nejnovější hypotézu (hypotéza 

využívání hostitele = host exploitation hypothesis) diskutující nepřítomnost diskrimi-

nace mláděte parazita publikoval REDONDO (1993). Podle něj se parazitické mládě 

vyhýbá rozpoznání a následnému odmítnutí jinými mechanismy než jsou mimikry, 

zvláště využíváním již existujícího chování hostitele, které je adaptivní, pokud nedojde 

k parazitaci. Tímto chováním je např. tendence hostitele krmit přednostně větší mláďa-

ta, která intenzivněji žadoní, protože tyto jejich znaky jsou v korelaci s nadějí mláděte 

na přežití. 

 Jako nadnormální podnět (supernormal stimulus) je definován ten, který svou 

účinností překonává podnět přirozený (Mc FARLAND 1987). Podle hypotézy nadnor-

málního podnětu (TINBERGEN 1951, ex SOLER et al. 1995a) mládě kukačky obecné 

vyvolává u svých hostitelů vyšší intenzitu rodičovské péče než pěstounova vlastní mlá-
                                                           
* Diskriminace je rozdílná reakce hostitele na dva různé podněty (např. mláďata parazita vs. vlastní mlá-
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ďata, protože na hostitele působí jako nadnormální podnět (DAWKINS & KREBS 

1979). Tento údaj se poprvé objevuje v práci, kterou publikoval WICKLER (1968, ex 

DAWKINS & KREBS 1979). Mládě kukačky obecné je pak uváděno jako příklad nad-

normálního podnětu řadou autorů (např. Mc FARLAND 1987, GAISLER 1989, 

VESELOVSKÝ 1992, KREBS & DAVIES 1993). Jediné práce, které se tímto problé-

mem dále zabývají (DAVIES & BROOKE 1988, BROOKE & DAVIES 1989) však 

hypotézu o mláděti kukačky obecné jako nadnormálním podnětu zamítají. Naopak 

SOLER et al. (1995a) přepočítali data z práce DAVIES & BROOKE (1988) a dospěli k 

závěru, že „mládě kukačky je snad nadnormálním podnětem“.  

 Dalším dobře prostudovaným evropským parazitem je kukačka chocholatá 

(Clamator glandarius), která parazituje v hnízdech krkavcovitých (Corvidae), často u 

straky obecné (Pica pica) (ALVAREZ et al. 1976). Samice kukačky chocholaté klade 

vejce, která jsou svou velikostí, zbarvením a skvrněním podobná vejcím hostitele 

(SOLER & MŘLLER 1990). Mládě kukačky chocholaté po vylíhnutí nevyhazuje mlá-

ďata hostitele a je vychováváno společně s nimi. Získává většinu potravy, kterou hosti-

telský pár přináší na hnízdo a tak významně snižuje jeho hnízdní úspěšnost. Mládě při 

parazitaci využívá dobré vizuální i vokální mimikry (ALVAREZ et al. 1976) a také sérii 

nadnormálních podnětů, které zahrnují velikost těla (díky rychlejšímu růstu než mláďata 

hostitele), zbarvení dutiny zobáku a větší intenzitu žadonění (SOLER et al. 1995a). Ku-

kačka chocholatá využívá vrozenou reakci strak, které krmí všechna mláďata vylíhnutá 

v jejich hnízdech (SOLER et al. 1995b). Mládě kukačky chocholaté se líhne dříve než 

mláďata hostitele, rychleji roste a vyhrává v kompetici o potravu přinášenou hostitelem 

(SOLER et al. 1995a). Systém parazit - hostitel je u kukačky chocholaté a straky obecné 

dobře prostudován a vzhledem ke své podobnosti se systémem kukačka obecná - rákos-

ník obecný se nabízí srovnání mezi nimi. 

 Potravou mláďat kukačky obecné krmených svými hostiteli se zabývali 

BROOKE & DAVIES (1989) u rákosníka obecného a MAYER (1971) u rákosníka vel-

kého. Z okrajové poznámky v práci, kterou publikoval TRNKA (1995) o potravě rákos-

níka velkého vyplývá, že část vzorků byla odebrána od mláďat kukačky obecné, ale 

autor neuvádí žádné podrobnější údaje. 

                                                                                                                                                                          
ďata (REDONDO 1993). 
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 Z výše uvedeného rozboru úrovně poznatků o rákosníku obecném a velkém z 

našeho území a o kukačce obecné vyplynulo i zaměření této diplomové práce na získání 

podrobnějších údajů o potravě mláďat rákosníka obecného, velkého a kukačky obecné a 

na problematiku nadnormálního podnětu. 
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2. Materiál a metodika 
2.1 Charakteristika lokalit 

Lednické rybníky 

 Větší část terénních prací probíhala na Lednických rybnících. V roce 1994 jsem 

pracoval na Mlýnském rybníce (107 ha; 161,8 m n.m.) a v sezónách 1995 a 1996 na 

Hlohoveckém rybníce (104 ha; 168,2 m n.m.). Oba rybníky jsou součástí rybniční sou-

stavy (Nesyt, Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský rybník), která se nachází jižně od měs-

tečka Lednice v okresu Břeclav.  

 Hnízda rákosníka obecného a velkého byla umístěna v porostu rákosu obecného 

(Phragmites australis), pouze vyjímečně také orobince (Typha sp.; asociace Phragmite-

tum communis). Rybníky jsou obklopeny zemědělskou půdou (pole, vinohrady, sady) a 

lemovány pásem starého parku (sekundární topolo-vrbový porost na místě svazu Alnion 

incanae), který je na více místech přerušen až několik desítek metrů širokou loukou 

(svaz Koelerio-Phleion phleoidis). 

 Hladina Mlýnského rybníka byla v roce 1994 snížena při částečném letnění a 

obnažené dno zarostlo vegetací bylin a náletových dřevin (např. Populus sp.). Tohoto 

stavu jsem využil pro srovnání složení potravy rákosníka obecného ve dvou habitatech 

(rákosník velký je závislý na přítomnosti vody v porostu a proto zde v roce 1994 neza-

hnízdil). Prvním habitatem byl severní břeh rybníka s širokým pásem rákosí. Hnízda 

byla umístěna přes 60 metrů od nejbližších stromů a méně než 5 m od vnějšího okraje 

rákosiny (směrem k vodní hladině), kde následoval několik desítek metrů široký pás 

obnaženého rybničního dna. Druhým habitatem byl jižní břeh. Zde byla hnízda umístě-

na méně než 10 m od nejbližších stromů a méně než 5 m od vnějšího okraje velmi úz-

kého pruhu rákosiny (pod 10 m). Prakticky hned na konec rákosiny navazovala hladina 

vody, tzn. chybělo zde obnažené rybniční dno. 

 

Lužické rybníky 

 V roce 1996 jsem část vzorků od mláďat kukačky obecné odebíral na rybníce 

Nad sádkami u Lužice (okres Hodonín). Všechna hnízda rákosníka obecného s mláďaty 

kukačky obecné byla nalezena v litorálním porostu, který byl tvořen rákosem obecným 

(Phragmites australis). Porost rákosu zde dosahoval pouze minimální šířky (max. ko-
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lem 5 m). Okraj rybníka byl po celé délce zarostlý pásem stromů, což umožnilo úspěš-

nou parazitaci hnízd rákosníka obecného, která byla využita pro odběr vzorků. 

 Obě lokality patří klimatologicky do teplé suché oblasti, průměrná roční teplota 

je 9 - 10 oC, roční průměrný úhrn srážek je 550 - 600 mm. 

 

2.2 Metodika odběru potravy  

 Pro sledování složení potravy drobných pěvců se používá několik různých me-

tod. Patří k nim prosté vizuální sledování (použití dalekohledu, případně fotografické a 

filmovací techniky), analýza žaludků (nebo celého zažívacího traktu uloveného jedin-

ce), rozbor trusu (fekální analýza) (RALPH et al. 1985), výplachy žaludků pomocí eme-

tik (MOODY 1970, PRYS-JONES et al.1974), sběr zásob nebo zbytků potravy na hníz-

dech, metoda krčních prstenců a odběr potravy pomocí umělého mláděte (KRIŠTÍN 

1989, ROSENBERG & COOPER 1990). 

 Metodu krčních prstenců poprvé použil KLUIJVER (1933, ex KRIŠTÍN 1989) 

při studiu ekologie špačka obecného (Sturnus vulgaris), u nás první práci využívající 

tuto metodu publikoval BOUCHNER (1956). Různé modifikace této metody uvádí 

BOUCHNER (1956), JOHNSON et al. (1980), PAVELKA (1983), KRIŠTÍN (1992) a 

MELLOT (1993). 

 Při odběru vzorků potravy u mláďat rákosníka obecného a velkého a kukačky 

obecné jsem použil prstence z izolovaného drátu o průměru 1,0 mm a délce 30 - 50 mm. 

Délku prstence jsem přizpůsoboval aktuální velikosti mláďat, u starších mláďat kukač-

ky jsem použil silnější drát o průměru 1,5 mm. Mláďata jsem vyjmul z hnízda a postup-

ně je prstencoval. Ligaturu jsem umístil pod volátko mláděte tak, aby zabránila polknutí 

potravy, ale zároveň umožňovala mláděti dýchat. Volné konce drátku jsem na hřbetní 

straně krku přehnul přes sebe, zkontroloval jestli může mládě volně dýchat a hned ho 

vrátil zpět do hnízda. Prstence jsem ponechával v intervalu od 10 minut až po maximál-

ně 2 hodiny, vždy s ohledem na stáří a kondici mláděte a také vzhledem k počasí (v 

deštivém počasí jen po kratší dobu). 

 Po této době jsem potravu odebíral. Opět jsem mláďata vyjmul z hnízda a po 

odebrání vzorků potravy je zvážil a změřil (v roce 1996) nebo hned vracel do hnízda. 

Potravu nahromaděnou ve voleti a obalenou slinami jsem opatrně vytlačil do zobákové 
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dutiny, vyndal ji pinzetou a uložil do epruvety s 75 % etanolem. Jedním vzorkem rozu-

mím potravu získanou z volete jednoho mláděte při jednom odběru. 

 Výhodou metody krčních prstenců je možnost přesné kvalitativní i kvantitativní 

analýzy získaných vzorků, přesného vážení sušiny z potravy nebo zjištění jejího objemu 

díky velice dobře zachovalým potravním objektům. Mláďata nemusí být usmrcena (na 

rozdíl od analýzy žaludků) a konkrétní mládě může být použito opakovaně (ORIANS 

1966, PASCUAL & PERIS 1992). Nevýhodou této metody je omezenost pouze na 

hnízdní období a pouze na mláďata (KRIŠTÍN 1989, 1992). Dále může docházet k pod-

hodnocení zastoupení drobné kořisti (především mšice, mery, pisivky, drobní křískové a 

juvenilní pavouci), která (zvláště je-li mláděti dodána těsně po umístění prstence) může 

proklouznout dále do zažívacího traktu (ORIANS 1966). Složení vzorků je tak zkresle-

no ve prospěch větší kořisti. Pokud jsou prstence ponechány příliš dlouho, mohou mlá-

ďata část potravy vyvrhnout a tuto vyvrhnutou potravu mohou rodiče pozřít, což ovlivní 

závěry o množství dodávané potravy za určitou dobu (ORIANS 1966, ROSENBERG & 

COOPER 1990). Delší expozice krčních prstenců také může negativně ovlivnit (utlu-

mit) intenzitu žadonění mláďat a naopak nedostatek potravy v žaludku je může přinutin 

k silnějšímu žadonění než za normálních okolností (ORIANS 1966).  

 Přes výše uvedené nedostatky je tato metoda podstatně přesnější než např. any-

lýza obsahu žaludků nebo anylýza trusu, které vetšinou neumožňují přesnější determi-

naci získaného materiálu a určení počtu kusů potravy (různé druhy potravy podléhají 

trávícímu procesu různě rychle; JOHNSON et al. 1980). Dochází pak především k pod-

hodnocení výskytu slabě skerotizované kořisti (KRIŠTÍN in verb.). 

 Použití krčních prstenců nemělo např. u špačka černého (Sturnus unicolor) vliv 

na úmrtnost mláďat, ale hmotnost mláďat byla významně nižší než u kontrolní skupiny 

(bez prstenců), pokud byly ligatury ponechány celkově přes osm hodin (PASCUAL & 

PERIS 1992). Proto jsem se snažil odebírat vzorky od co nejvíce různých mláďat a sní-

žit tak celkovou dobu, po kterou mělo mládě prstenec. 

 Potravu jsem odebíral během celého dne od 5:50 do 21:00 u mláďat ve stáří od 

dvou do jedenácti dní u rákosníka obecného a velkého a od jednoho do čtrnácti dní u 

kukačky obecné. Potrava byla odebírána za konstantních povětrnostních podmínek, 

proto není v této práci uvažováno počasí jako faktor, který by mohl ovlivnit složení 

potravy. 
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 Vzorky potravy jsem odebíral na celkem 28 neparazitovaných hnízdech rákosní-

ka obecného (16 hnízd v roce 1994 a 12 v roce 1996) a 3 hnízdech rákosníka velkého (v 

roce 1995) na Lednických rybnících. Potravu mláďat kukačky obecné v hnízdech rá-

kosníka obecného jsem odebíral na Lednických rybnících v letech 1994 (3 hnízda) a 

1996 (8 hnízd) a na 4 hnízdech na Lužických rybnících v roce 1996. Přehled počtu 

hnízd a získaných vzorků uvádím v Tab. 1. 

 

Tab. 1: Přehled získaného materiálu, lokalit a časového rozmezí odběru vzorků. 

 Data odběrů Lokalita Rybník Hnízd Mláďat Vzorků
Rákosník obecný 28.6.-15.7.1994 Lednice Mlýnský 16 51 94 

 16.6.-8.7.1996 Lednice Hlohovecký 12 42 120 
Rákosník velký 19.6.-22.6.1995 Lednice Hlohovecký 3 10 46 
Kukačka obecná 12.7.-15.7.1994 Lednice Mlýnský 3 3 23 

 15.6.-8.7.1996 Lednice Hlohovecký 8 8 159 
 7.7.-11.7.1996 Lužice Nad sádkami 4 4 48 

 

 V této práci jsem nezjišťoval potravní nabídku a nesrovnával ji se skutečnou 

spotřebou potravy. Potravní nabídka je definována jako početnost potenciální kořisti v 

mikrohabitatu, který pták užívá při vyhledávání potravy (WOLDA 1990). Zjišťování 

potravní nabídky ptáků je velmi problematickým aspektem potravní ekologie, protože 

za potravní nabídku není možné považovat (např. u insektivorních druhů jako jsou rá-

kosníci) všechny druhy hmyzu zjištěné v biotopu, kde se sledovaný druh vyskytuje. Je 

nutné brát v úvahu, které mikrohabitaty daný druh využívá, v kterou denní i roční dobu 

a jaké jsou jeho lovecké techniky. Navíc určitý mikrohabitat může být využíván různě 

intenzivně a druhy kořisti, které se v něm vyskytují mohou být loveny pravidelně nebo 

jen příležitostně, případně jen za určitých podmínek. Proto by měla být každá studie 

potravní nabídky založena na podrobném studiu potravní ekologie daného druhu, t.j. 

loveckých technik, distribuci jeho potravní aktivity mezi jednotlivé mikrohabitaty a na 

analýze přijímané potravy. Je třeba si všímat i vlivu počasí, roční doby, potravních kon-

kurentů, ekologie a chování potenciální kořisti (WOLDA 1990). Pro zjišťování potravní 

nabídky se používá řada metod, které se ale liší svou schopností zachytit různé druhy 

potenciální kořisti, takže nakonec složení vzorku výrazně závisí na použité metodě 

(HUTTO 1990). Dalším problémem je úroveň determinace získaného materiálu. Deter-

minace na úroveň řádů podává většinou velice zkreslený obraz o potravní nabídce a 
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jejích změnách. Největší výpovědní hodnotu má samozřejmě co nejpodrobnější deter-

minace získaného materiálu, protože i blízce příbuzné druhy se mohou značně lišit 

svým chováním a ekologií. V každém případě je třeba výsledky interpretovat s rezervou 

(HUTTO 1990, WOLDA 1990). 

  Rákosník obecný i velký jsou druhy, které využívají celou řadu biotopů a mik-

robiotopů (CRAMP 1992, HUDEC et al. 1983) a pestrou škálu loveckých technik 

(DAVIES & GREEN 1976). Rákosník obecný je typický oportunista (CATCHPOLE 

1973), který se dokáže rychle přizpůsobit okamžitým změnám potravní nabídky, což 

velice ztěžuje studium jeho skutečné potravní nabídky a případné srovnání s jejím 

opravdovým využíváním je problematické. Toto byly důvody proč jsem sledování po-

travní nabídky (navíc z časových důvodů) nezahrnul do diplomové práce. VLK (1993) 

na Lednických rybnících sledoval složení arachnoentomocenózy také z hlediska potrav-

ní ekologie rákosinných pěvců včetně rákosníků. Vzorky zpracované v jeho práci však 

byly odebírány v jiném časovém období a navíc na jiné lokalitě (rybník Nesyt). Proto 

jsem nemohl jeho materiál použít pro srovnání jako potenciální potravní nabídku.  

 

2.3 Sledování rodičovské péče 

 V roce 1996 jsem na Lednických rybnících pozoroval frekvenci krmení na jed-

nom hnízdě rákosníka obecného s mládětem kukačky obecné ve stáří od 11 do 14 dnů. 

Zaznamenával jsem interval od mého odchodu od hnízda do krytu po první přílet pěs-

tounů na hnízdo, počet jejich příletů, zda bylo mládě krmeno či ne, jak dlouho se zdržo-

vali pěstouni na hnízdě a kde sbírali potravu pro mládě kukačky. Celková doba pozoro-

vání byla 8,9 hodin po dobu 4 dnů, celkem jsem zaznamenal 220 příletů pěstounů na 

hnízdo. V témže roce jsem na Lužických rybnících sledoval na jednom hnízdě krmení 

mláděte kukačky starého 4 a 5 dnů. Pozoroval jsem celkem 2,3 hodiny (za dva dny), 

zaznamenal jsem 16 příletů pěstounů. 

 

2.4 Zpracování vzorků 

 Vzorky potravy jsem určoval s pomocí klíčů (KRATOCHVÍL et al. 1959, 

DOSKOČIL et al. 1977, STUBBS & FALK 1983) a odborníků na jednotlivé skupiny, 

změřil délku jednotlivých potravních objektů (délku těla bez přívěsků) a zařadil je do 

délkových kategorií s intervalem 2 mm.  
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 Vzorky byly vyhodnoceny podle kvalitativního a kvantitativního složení. U jed-

notlivých skupin potravy jsem zjistil jejich abundanci (n), dominanci (D %), frekvenci 

(F %) a hmotnostní dominanci (%; vzorky z let 1994 a 1995) (LOSOS et al. 1984). 

Hodnoty dominance uvádím s přesností na jedno desetinné místo. Pouze u vzorků od 

mláďat kukačky obecné z Lednice z roku 1996 je uvedena dominance na dvě desetinná 

místa vzhledem k velikosti materiálu (viz zastoupení řádů Ephemeroptera, Caelifera a 

Raphidioptera, Tab. 7). 

 Jednotlivé skupiny potravy získané ze vzorků od rákosníka obecného a velkého 

z Lednických rybníků z roku 1994 jsem pak sušil při pokojové teplotě do konstantní 

hmotnosti a vážil na analytických vahách Sartorius s přesností na 0,0001 g. Výsledky 

jsem vyjádřil v histogramu hmotnostní dominance jednotlivých skupin potravy. Vzhle-

dem k nedokonalému stupni vysušení jsem pak vzorky potravy rákosníka obecného a 

kukačky obecné ze sezóny 1996 sušil v sušičce při teplotě 60 °C po dobu 48 hodin po-

dobně jako ALATALO et al. (1988). Získaná data z obou sezón jsem použil při vyjád-

ření rychlosti krmení mláďat jako počet mg kořisti dodaných jednomu mláděti za jednu 

hodinu krmení (mg/juv/hod). 

 Pro srovnání krmení mláďat všech tří druhů byl v roce 1994 a 1995 zjištěn také 

počet kusů kořisti dodaných jednomu mláděti za jednu hodinu. Tato hodnota může být 

použita pro hrubé srovnání rychlosti krmení mláďat, protože rodiče resp. hostitelé často 

přinášejí na hnízdo při jednom příletu pouze jeden kus kořisti (vlastní pozorování). Ta-

ké BUSSMAN (1979) uvádí, že při třetině krmení byl mláďatům rákosníka obecného 

donesen pouze jeden kus potravy. Počet kusů kořisti dodaných mláděti za hodinu je ale 

pouze orientační (viz různá velikost jednotlivých potravních objektů). Nepřesné a někdy 

zavádějící je i srovnání pomocí délky kořisti nebo podle zastoupení jednotlivých délko-

vých kategorií. Jedna 10,0 mm dlohá pestřenka (Syrphidae) totiž váží 14,0 mg (sušina), 

ale stejně dlouhý pakomár (Chironomidae) pouze 1,3 mg. Proto je zřejmě nejlepším 

parametrem pro zjištění případných rozdílů v krmení množství potravy (vyjádřené jako 

sušina v miligramech) přinesených jednomu mláděti za hodinu. Tento parametr 

(mg/juv/hod) je velice málo ovlivnitelný přítomností drobné kořisti (Aphidoidea, Psyl-

loidea, juvenilní Araneida, Cicadellidae, Psocoptera, atd.), která není energeticky důle-

žitou složkou potravy. Zvýšená přítomnost tohoto hmyzu může naopak velmi výrazně 

ovlivnit průměrnou délku kořisti i zastoupení délkových kategorií. Toto zkreslení se pak 

obzvláště projeví při malé velikosti vzorku. 
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 Pro srovnání potravního spektra více druhů je možné použít dva způsoby kate-

gorizace potravy. Nejčastějším způsobem je kategorizace taxonomická pro mezidruhové 

srovnání (CARDENAS et al. 1984, BUREŠ 1994, 1995) i pro porovnání potravy jedno-

ho druhu na více lokalitách (ORIANS 1966, BUREŠ 1986, KRIŠTÍN 1995). Taxono-

mické kategorie (např. řády) ale bohužel nezohledňují různé ekologické typy kořisti v 

rámci těchto taxonomických skupin a naopak oddělují druhy kořisti z různých skupin i 

když jsou loveny ve stejných mikrobiotopech. Proto je možné získat věrohodnější in-

formaci o případných rozdílech ve složení potravy různých druhů nebo mezi lokalitami 

použitím ekologické kategorizace kořisti (COOPER et al. 1990). Ekologické kategorie 

je třeba stanovit s ohledem na velikost, početnost a chování kořisti a především je třeba 

brát v úvahu potravní prostor, ve kterém byla potrava sbírána (COOPER et al. 1990). 

 Různí autoři užívají různé počty ekologických kategorií. Z prací zabývajících se 

potravou rákosníků uvádí DYRCZ (1979) tři kategorie: vodní organismy, létající hmyz 

a ostatní, BUSSMAN (1979) čtyři skupiny: potrava sbíraná z vody, půdy, vegetace a ze 

vzduchu, MAYER (1971) použil rozdělení na organismy aquatilní (vodní), eucénní-

euryekní (organismy rozšířené v rákosí i mimo něj), eucénní-stenoekní (organismy z 

rákosí) a tychocénní (organismy vyskytující se mimo rákosí). Naopak EXNEROVÁ 

(1993) při studiu potravy bělořita šedého (Oenanthe oenanthe) rozdělila kořist do 41 

kategorií podle morfologické formy, místa výskytu a způsobu života. COOPER et al. 

(1990) však nedoporučují užívat více než patnáct kategorií kvůli možnosti smysluplně 

interpretovat výsledky.  

 Vzhledem ke složení potravy determinované v získaných vzorcích a s ohledem 

na dosud publikované údaje o potravním chování rákosníka obecného (CATCHPOLE 

1973, DAVIES & GREEN 1976) jsem zjištěné taxony rozdělil do šesti základních eko-

logických kategorií, které odpovídají hlavním potravním prostorům využívaným rákos-

níkem obecným: 

 1. Vodní organismy (živočichové, kteří se pohybují po svrchní i spodní straně 

povrchové blanky vodní hladiny, popřípadě vylézají na submerzní vegetaci): Hydrobii-

dae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Ancylidae, Agelenidae, Corixidae, Gerridae, 

Dytiscidae, Hydrophilidae, Helodidae. 
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 2. Organismy, které mají vodní larvy a jejichž imaga mají afinitu k vlhké-

mu prostředí: Trichoptera, Limoniidae, Ptychopteridae, Psychodidae, Chaoboridae, 

Culicidae, Chironomidae. 

 3. Organismy vyskytující se převážně na rákosí: Succineidae, Donacochara 

speciosa, Tetragnatha sp., Singa nitidula, Clubionidae, Philodromidae, Odonata, Aphi-

doidea, Otitidae. 

 4. Organismy z povrchu půdy: Pupillidae, Zonitidae, Helicidae, Oedothorax 

apicatus, Bathypanthes nigrinus, Neriene clathrata, Pachygnatha clercki, Lycosidae, 

Pseudoscorpionida, Opilionida, Oniscidea, Lygaeidae, Saldidae. 

 5. Organismy bylinného patra: Theridiidae, Erigone atra, Linyphia sp., Micro-

linyphia pusilla, Metellina segmentata, Araniella cucurbitina, Thomisidae, Epheme-

roptera, Ensifera, Caelifera, Dermaptera, Pentatomidae, Piesmatidae, Anthocoridae, 

Delphacidae, Cicadellidae, Psyllidae, Triozidae, Tenthredinidae, Braconidae, Euryto-

midae, Torymidae, Eupelmidae, Elateridae, Coccinelidae, Cryptophagidae, Curculioni-

dae, Scarabeidae, Tipulidae, Tabanidae, Therevidae, Empididae, Dolichopodidae, Syr-

phidae (kromě Episyrphus balteatus), Conopidae, Micropezidae, Ephydridae, Droso-

philidae, Chloropidae, Anthomyidae, Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae, Tachi-

nidae, larvy Diptera. 

 6. Organismy keřového a stromového patra: Atea sturmi, Psocoptera, Miri-

dae, Nabidae, Cixiidae, Cercopidae, Raphidioptera, Planipennia, Mecoptera, Lepi-

doptera, Formicidae, Cucujidae, Mycetophilidae, Rhagionidae, Stratiomyidae, Asilidae, 

Episyrphus balteatus, Pipunculidae, Lauxaniidae, Pallopteridae, Lonchaeidae, Scatho-

phagidae. 

 Toto rozdělení je samozřejmě pouze orientační také vzhledem k tomu, že část 

materiálu nebyla podrobněji determinována. Navíc některé organismy se mohou vysky-

tovat ve více biotopech (euryekní organismy). Kromě toho je rákosový porost ekotonem 

a oddělení konkrétních mikrobiotopů je problematické (např. větve vrb rostoucích na 

břehu rybníků Hlohoveckého a Mlýnského se prolínají s rákosovým porostem). Do 

zvláštní kategorie (č. 2) byl zahrnut hmyz, který se vyskytuje ve vlhkém prostředí a 

jehož larvy žijí ve vodě (tzn. Trichoptera a většina Nematocera). U této skupiny je vel-

mi těžké alespoň odhadnout z jakého substrátu byla sbírána. Mšice (Aphidoidea) jsem 

zařadil do kategorie organismů sbíraných z rákosí, protože se zřejmě z větší části jedna-
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lo o mšici Hyalopterus pruni, která se v době terénních prací masově vyskytovala na 

rákosí. Do stejné skupiny jsem zařadil i Odonata, prototože se jednalo o čerstvě vylíhlé 

jedince.  

 Při stanovení ekologických kategorií kořisti nebyla brána v úvahu délka kořisti, 

protože rákosník obecný nedává přednost žádné délkové kategorii a řídí se okamžitou 

dostupností potravy v nabídce (BUSSMAN 1979, CSÖRGŐ 1983, CRAMP 1992). 

 Podle teorie nadnormálního podnětu má mládě kukačky obecné získávat více 

rodičovské péče než mláďata hostitele. To znamená, že do něj budou hostitelé investo-

vat více energie než do svých vlastních potomků. TÖRÖK (1989) zjistil pozitivní kore-

laci mezi růstem mláďat kosa černého (Turdus merula) a množstvím potravy vztaženým 

na jednotku hmotnosti mláděte. Stejný vztah zjistil i u kalorické hodnoty potravy. Jako 

parametr vyjadřující intenzitu rodičovské péče jsem proto zvolil množství potravy (v 

mg sušiny) dodané rákosníkem obecným mláděti v hnízdě za jednu hodinu (dále jako 

rychlost krmení = mg/hod/juv). Vzhledem k možnosti srovnat rychlost krmení mezi 

mláďaty parazita a hostitele byla použita hnízda s jedním mládětem rákosníka obecné-

ho. Je totiž možné, že počet mláďat stimuluje rodiče k intezivnějšímu krmení (tzn. tři 

mláďata v hnízdě budou dostávat více než trojnásobek množství potravy, které dostává 

jedno stejně staré mládě, pokud je v hnízdě samo). Naopak jedno mládě v hnízdě může 

dostávat více potravy než jedno stejně staré mládě v hnízdě, které navíc obsahuje jeho 

sourozence. Srovnání výsledků rychlosti krmení z hnízd s jedním resp. více mláďaty 

(Obr. 18, 19) ukazuje spíše na druhou možnost, ale malá velikost materiálu z hnízd s 

více mláďaty to nedovoluje tvrdit s jistotou. Starší mláďata obou druhů dostávají více 

potravy za hodinu s rostoucím věkem (Obr. 17, 18, 19), proto byla pro srovnání potřeba 

stejně velká mláďata. Jejich hmotnost je velmi variabilním parametrem (Obr. 20). Často 

stačí i krátké hladovění (špatné počasí, déšť) k nápadné změně hmotnosti mláďat. Je 

známo, že klíčovým podnětem pro krmení mláďat nidikoloních druhů ptáků je zbarvení 

zobákové dutiny, žebravé hlasy a pohyby mláděte (VESELOVSKÝ 1992). Proto jsem 

jako parametr stejné velikosti mláďat zvolil plochu zobákové dutiny v mm2 . Plochu 

zobáku jsem určil z délky a šířky zobáku, které jsem měřil při odběru vzorků potravy u 

každého mláděte. Hodnoty Spermanova korelačního koeficientu potvrdily pozitivní 

korelaci mezi velikostí zobákové dutiny a rychlostí krmení. Vzorky jsem pak rozdělil u 

obou druhů do dvou skupin. Do první skupiny jsem zahrnul vzorky potravy, které byly 

odebrány mláďatům s plochou zobáku 70,0 - 110,0 mm2 (mláďata rákosníka obecného 
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ve stáří 3-4 dny, kukačky 1-2 dny). Druhá skupina obsahovala vzorky od 5-7 denních 

mláďat rákosníka obecného a 3-4 denních mláďat kukačky s plochou zobáku 110,0 - 

150,0 mm2. Vzorky použité pro toto srovnání jsem získal od čtyř mláďat kukačky obec-

né a tří mláďat rákosníka obecného. Do těchto skupin jsem vzorky sloučil podle před-

pokladu, že rozdílné velikosti zobáku v rámci každé skupiny nebudou působit na rodiče 

rákosníka obecného jako různě silné podněty. Maximální rozdíl v délce i šířce zobáku 

uvnitř skupin mláďat obou druhů byl 1,5 mm. Skupiny v rámci druhu už nebylo možné 

dále sloučit (Mann-Whitney test). 

 

2.5 Růst mláďat 

 V roce 1996 jsem sledoval i některé růstové charakteristiky mláďat rákosníka 

obecného a kukačky obecné. Posuvným měřidlem jsem zjišťoval délku zobáku od jeho 

vrcholu po koutek a šířku zobáku u jeho báze s přesností na 0,1 mm. Mláďata jsem vá-

žil váhou Pesola, u mláďat vážících pod deset gramů (rákosníka obecného i kukačky 

obecné) s přesností na 0,1 g a u větších mláďat s přesností na 1,0 g. 

 Data použitá pro růstové křivky (Obr. 20, 21, 22) pochází ze 17 neparazitova-

ných hnízd rákosníka obecného s celkem 57 mláďaty a 13 parazitovaných hnízd tohoto 

hostitele s 13 mláďaty kukačky obecné (z toho 5 hnízd a mláďat z Lužických rybníků). 

Den líhnutí mláďat je ve všech grafech uveden jako den 0. 

 

2.6 Vyhodnocení dat 

 Pro vyhodnocení získaných dat jsem použil t-test (pro rozdíly v průměrné délce 

kořisti), Mann-Whitney test (pro srovnání rychlosti krmení), Spearmanův korelační 

koeficient (korelace mezi délkou kořisti a stářím mláďat a mezi rychlostí krmení a stá-

řím mláďat a plochou zobákové dutiny) a z-test (MALÝ 1962) (pro srovnání procentu-

álních hodnot).  

 Ke statistickému zpracování dat jsem použil program EXCEL 5.0 a 

STATGRAPHICS 5.1. 
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3. Výsledky 
3.1 Potrava mláďat rákosníka obecného 

 V roce 1994 jsem získal celkem 94 vzorků potravy od 51 mláďat na 16 hnízdech 

z Mlýnského rybníka. Vzorky obsahovaly 708 kusů kořisti, které náležely do 16 řádů a 

62 čeledí bezobratlých živočichů. V sezóně 1996 jsem získal celkem 120 vzorků potra-

vy od 42 mláďat na 12 hnízdech na Hlohoveckém rybníce. Ve vzorcích jsem zjistil 741 

kusů potravy, které patřily do 15 řádů bezobratlých živočichů (Tab. 2, Příloha 1, 2). 

 Ve vzorcích potravy z roku 1994 byli nejvýznamnější složkou potravy dvou-

křídlí (66,5 %) (Tab. 2), z podřádu Nematocera především zástupci čeledi Chironomi-

dae (40,5 %), kteří se masově vyskytovali ve většině vzorků, z podřádu Brachycera pak 

Syrphidae (7,8 %), především druhy Episyrphus balteatus a Metasyrphus corollae (Pří-

loha 1). Dalšími dominantními řády byly Sternorrhyncha (10,3 %) a Araneida (7,2 %, 

zejména Linyphiidae a Clubionidae). Vysoká dominance řádu Sternorrhyncha byla způ-

sobena přítomností většího množství mšic (9,4 %), především druhu Hyalopterus pruni, 

jehož letní generace se masově vyskytuje v rákosí (KRATOCHVÍL et al. 1959, VLK 

1993, vlastní pozorování).  

 Vzorky potravy z roku 1996 obsahovaly stejné množství dvoukřídlého hmyzu 

(D=65,7 %) jako v roce 1994 (z=0,32; N.S.) a také výrazně převažovali jedinci z podřá-

du Nematocera (52,4 %) nad zástupci podřádu Brachycera (12,8 %). Dalšími význam-

nými skupinami potravy byli pavouci (12,7 %) a brouci (7,6 %) (Tab. 2). Vyšší domi-

nanci brouků způsobil hromadný výskyt larev druhu Microcara testacea (5,4 %) v po-

travě ze dvou hnízd na jižním břehu Hlohoveckého rybníka (tento druh kořisti měl zvý-

šený výskyt také ve vzorcích od mláděte kukačky ze sousedního hnízda; Příloha 1). 

 Složkou kořisti s největší hodnotou frekvence byla Diptera (F=98,9 % v roce 

1994, resp. 91,6 % v roce 1996). V sezóně 1994 pouze jediný vzorek (obsahující 1ex. 

Opiliones) neobsahoval zástupce dvoukřídlého hmyzu. Dalšími skupinami, které se v 

potravě vyskytovaly nejčastěji byli pavouci (v 34,0 %, resp. 42,5 % vzorků) a stejnokří-

dlý hmyz - mšice (22,3 % v roce 1994) nebo křísi (20,8 % v roce 1996).  

 V několika vzorcích byla nalezena klíčící semínka nebo fragmenty rostlinného 

materiálu, které se do vzorků zřejmě dostaly druhotně při sběru hmyzu a další potravy. 

Několik vzorků obsahovalo také drobné kamínky (písek). 
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 Pokud jde o hmotnostní zastoupení jednotlivých skupin kořisti, nejvýznamějším 

řádem byla opět Diptera (58,7 %), dále Araneida (18,6 %) a Hymenoptera (8,8 %) 

(Obr. 1). Sternorrhyncha jsou přes svou vysokou početní dominanci hmotnostně nevý-

znamnou složkou potravy (0,5 %) (hmotnostní dominanci jsem zjišťoval jen u vzorků z 

roku 1994). 

 Průměrná délka kořisti v roce 1994 byla 8,0 mm a významně se lišila od délky 

kořisti v sezóně 1996 - 6,6 mm (t-test, P<0,001). Největší vliv na průměrnou délku ko-

řisti měla velikost nejpočetnější kořisti - pakomárů. V roce 1994 byli nejběžnějšími 

zástupci rodu Chironomus (délka 10 - 11 mm), zatímco v roce 1996 převažovali drob-

nější blíže neurčení pakomáři z velikostní kategorie 6 - 8 a 8 - 10 mm (Tab. 3, 4). Nej-

menší kořistí byla Aphidoidea, Psocoptera, Psylloidea, a juvenilní Araneida ve veli-

kostní kategorii pod 2 mm, největší kořistí byla housenka píďalky (Geometridae) o dél-

ce 21,0 mm (v roce 1994) a motýlice dlouhá 35,0 mm v sezóně 1996. Ve vzorcích z 

roku 1994 byla nejčastější délkovou kategorií kategorie 2 - 4 mm (Aphidoidea, Aranei-

da, Psocoptera) a 10 - 12 mm (Chironomidae, Brachycera), v roce 1996 celkem 69,3 % 

kusů kořisti mělo délku 2 - 8 mm (Tab. 3, 4, Obr. 3, 4). 

 Délka kořisti byla přímo úměrná stáří mláďat, starší mláďata dostávala větší 

potravu než mladší. Tento trend byl výrazný u hnízd s jedním mládětem ve stáří od 3 do 

7 dnů (rS=0,49; P<0,001). Málo významný byl u hnízd s třemi nebo čtyřmi mláďaty ve 

stáří od 2 do 10 dnů (rS=0,11; P<0,05). Důvodem je snad také malá velikost vzorku. 

 Počet kusů kořisti, kterou rodiče mláďatům přinášeli v roce 1994, se pohybovala 

od 1 do 16 kusů za hodinu pro jedno mládě (průměrně 4,3 kusů). Jednomu mláděti rá-

kosníka obecného bylo přinášeno průměrně 20,8 mg potravy (sušina) za hodinu. 

 Rychlost krmení (mg/hod/juv) byla přímo úměrná stáří mláďat u hnízd s jedním 

mládětem ve stáří od 3 do 7 dnů (rS=0,55; P<0,001) (Obr. 18). U hnízd s více mláďaty 

(ve stáří 2 až 10 dnů) byl tento trend nevýznamný (rS=0,22; P=0,24) (Obr. 19). 

 Složení potravy mláďat mezi oběma lokalitami bylo na úrovni řádů významně 

rozdílné, ale rozdíl ve velikosti přinášené potravy nebyl významný (GRIM & HONZA 

1996). Pro podrobnější vyhodnocení rozdílů ve složení potravy mezi oběma lokalitami 

jsem použil z-test. Na severním břehu Mlýnského rybníka bylo uloveno více kořisti z 

řádů Diptera a Coleoptera, na jižním břehu více Heteroptera, Araneida, Hymenoptera, 

Psocoptera a Homoptera. Hodnoty z-testu uvádí GRIM & HONZA (1996). 
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 O rozdílném využití potravních prostorů v rámci dvou habitatů svědčí zastoupe-

ní ekologických skupin potravy (Obr. 5, 6). Na jižním břehu, kde byla hnízda umístěna 

v bezprostřední blízkosti stromů, rákosníci skutečně toto prostředí využívali významně 

více než na severním břehu, kde byly stromy vzdáleny daleko od sledovaných hnízd. 

Důkazem toho je zvýšený výskyt hmyzu loveného ze stromového a keřového patra 

(např. Planipennia, Formicidae, Psocoptera, Rhagionidae) ve vzorcích z jižního břehu 

(19,2 %). Naopak na severním břehu tvořil hmyz ze stromů a keřů podstatně menší část 

potravy (7,1 %; z=4,58; P<0,001). Podobně tomu bylo i u potravy sbírané z povrchu 

půdy. Na severním břehu bylo zastoupení této kořisti (6,5 %) významně vyšší než na 

jižním břehu (0,6 %; z=4,11; P<0,001). 

 Zajímavý je výskyt pestřenek (Syrphidae) v poměrně velkém množství (7,8 %) 

vzhledem k jejich výstražnému zbarvení, kterým napodobují blanokřídlý hmyz. V po-

travě mláďat rákosníka byly obsaženy druhy podobné včelám (Eristalis arbustorum a E. 

tenax) i vosám (především Episyrphus balteatus a Sphaerophoria scripta) (Příloha 1). 

 

3.2 Potrava mláďat rákosníka velkého 

 V roce 1995 jsem od 10 mláďat rákosníka velkého ze tří hnízd získal celkem 46 

vzorků potravy, které obsahovaly 440 kusů potravy. Kořist náležela do 10 řádů a 23 

čeledí bezobratlých živočichů (Tab. 5, Příloha 1, 2).  

 Nejvýznamnější složkou potravy byla Diptera (D=87,7 %), která se ve vzorcích 

vyskytovala zároveň nejčastěji (F=76,1 %). Výrazně převažovali zástupci podřádu Ne-

matocera (D=85,7 %) a to v podstatě jen Chironomidae (84,3 %), Brachycera tvořila co 

do počtu pouze 2,0 % (Syrphidae, Stratiomyidae a Tabanidae). Dalšími významnými 

skupinami byli pavouci (5,0 %, především Tetragnathidae a Clubionidae) a blanokřídlí 

(2,5 %), z nich pak zejména okřídlení mravenci (Lasius brunneus, distiguendus a flavus; 

Tab. 5, Příloha 1, 2). 

 Na rozdíl od početní dominance byla hmotnostně nejvíce zastoupenou kořistí 

Coleoptera (35,2 %), konkrétně chroustek rodu Rhizotrogus. Následovala Diptera (28,9 

%) a Araneida (14,7 %) (Obr. 2).  

 Kvalitativní složení potravy mláďat rákosníka velkého bylo velice podobné slo-

žení potravy mláďat rákosníka obecného (Tab. 2). Pořadí hmotnostně nejvíce zastoupe-

ných skupin potravy (Diptera, Araneida, Hymenoptera) by bylo u obou druhů stejné 
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nebýt přítomnosti 8ex. chroustka Rhizotrogus sp. v potravě rákosníka velkého. Ti přes 

svou nízkou početní dominanci (1,8 %) tvořili 35,2 % celkové hmotnosti potravy.  

 Velikost kořisti se pohybovala od 2 mm (Aphidoidea) do 21 mm (larva potápní-

ka Acilius sulcatus), průměrná délka kořisti byla 10,2 mm. Nejvíce zastoupená byla 

kořist o velikosti 10 - 12 mm, kterou naprosto převážně tvořili Chironomidae (D=84,3 

%) (Obr. 7, Tab. 6). Průměrná délka kořisti byla významně větší než v potravě rákosní-

ka obecného (t-test; P<0,01). 

 Průměrný počet kusů kořisti dodaných jednomu mláděti za jednu hodinu byl 5,2. 

To je poněkud více než u rákosníka obecného (4,3 kusů potravy za hodinu). Jedno mlá-

dě rákosníka velkého dostávalo průměrně 26,6 mg kořisti (sušina) za hodinu, což je o 

něco vyšší hodnota než jakou jsem zjistil u mláděte rákosníka obecného (20,8 

mg/hod/juv).  

 Potrava byla sbírána z největší části zřejmě v rákosině (viz vysoké zastoupení 

podřádu Nematocera, především čeledi Chironomidae (84,3 %) a také pavouků Tetrag-

nathidae - 2,1 %), méně z keřů a stromů (Formicidae, Miridae, Stratiomyidae) v bylin-

ném patře (Rhizotrogus, Hybomitra sp., Hymenoptera) a u vodní hladiny (Sigara sp., 

Dytiscidae) (Obr. 8). Minimální zastoupení organismů z půdy (0,7 %) a bylinného patra 

(3,4 %) zřejmě souvisí s tím, že sledovaná hnízda se nacházela ve větší vzdálenosti od 

louky než hnízda rákosníka obecného v ostatních sezónách. 

 

3.3 Potrava mláďat kukačky obecné 

 Od mláďat kukačky obecné, která parazitovala v hnízdech rákosníka obecného, 

jsem získal celkem 230 vzorků potravy, které obsahovaly 5840 kusů kořisti. Potrava 

kukaččích mláďat z Lednice (1994) náležela do 11 řádů a 29 čeledí, z Lednice (1996) 

do 20 řádů a 80 čeledí a z Lužice do 15 řádů a 37 čeledí bezobratlých živočichů (Tab. 7, 

Příloha 1, 2). 

 Nejpočetněji zastoupenými řády ve všech třech skupinách vzorků byla Diptera 

(D=48,3 - 78,0 %), Araneida (2,6 - 15,7 %) a Sternorrhyncha (6,9 - 14,73 %) (Tab. 7). 

Zástupci těchto skupin se také nejčastěji vyskytovali ve všech třech skupinách vzorků 

(Tab. 7). Z řádu Diptera ve vzorcích z Lužice a Lednice (1996) výrazně převažovala 

Nematocera (D=73,1 resp. 39,33 %), naopak vzorky z Lednice (1994) obsahovaly jen 

malé množství jedinců z tohoto podřádu (5,8 %), nejpočetnější skupinou kořisti byla 
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Brachycera (41,3 %) a to především Syrphidae (29,1 %). Pestřenka Episyrphus baltea-

tus pak byla vůbec nejpočetnějším druhem kořisti (D=15,1 %) ve vzorcích z Lednice 

(1996). Tento druh měl relativně vysokou dominanci také ve vzorcích z Lednice (1996) 

- 2,1 % a Lužice - 1,6 % (Příloha 1). 

 Z pavouků byly ve vzorcích nejvíce zasoupeny čeledi Linyphidae, Tetragnathi-

dae a Clubionidae. Zajímavý je výskyt vzácného vodoucha stříbřitého (Argyroneta 

aquatica) ve vzorcích z Lednice (1996). Všech osm jedinců tohoto druhu bylo uloveno 

jedním párem rákosníka obecného z jižního břehu Hlohoveckého rybníka od 4. do 8. 

července 1996. 

 Podle hmotnostní dominance byly nejvýznamnějšími skupinami Diptera, Arane-

ida a Hymenoptera (Obr. 10; materiál z roku 1994). Hmotnostní zastoupení jednotli-

vých skupin potravy bylo prakticky totožné jako ve vzorcích potravy, kterou dodávali 

rákosníci obecní svým vlastním mláďatům (GRIM & HONZA in press). 

 Délka kořisti se pohybovala od 1,0 mm (Aphidoidea, juvenilní Araneida, Pso-

coptera, Psylloidea, embryonální ulity Gastropoda) do maximálně 35,0 mm (motýlice 

Ischnura elegans ve vzorcích z Lednice z roku 1996). Ve vzorcích z Lednice (1994) 

byla nejpočetněji zastoupena kořist z délkové kategorie 2 - 4 (Araneida, Aphidoidea, 

Gastropoda) a 10 - 12mm (Brachycera; Tab. 8, Obr. 11), ve vzorcích z Lužice spíše 

menší kořist (kategorie 2 - 4 mm tvořila 40,8 % potravy), především Nematocera (Tab. 

10, Obr. 13). Tato skupina dvoukřídlých byla nejvýznamněji zastoupena i ve vzorcích z 

Lednice (1996), ale v kategorii 6 - 8 mm (Tab. 9, Obr. 12). 

 Průměrná délka kořisti byla nejvyšší ve vzorcích z Lednice (1994) - 7,1 mm a 

významně se lišila od délek kořisti ze souboru vzorků z Lednice (1996) - 5,6 mm (t-test; 

P<0,05) a Lužice - 5,6 mm (t-test; P<0,05). Průměrná délka kořisti mezi Lednicí (1996) 

a Lužicí se nelišila (t-test; N.S.). Délka kořisti byla přímo úměrná stáří mláděte, tzn. 

starší mláďata kukačky dostávala významně větší kořist (rS=0,29; P<0,001). Vztah mezi 

délkou potravy a stářím jsem vzhledem k množství materiálu sledoval jen u mláďat ve 

stáří 1 až 7 dní. 

 Mládě kukačky dostávalo 7,1 kusů kořisti za hodinu. Rychlost krmení byla v 

roce 1994 na Lednických rybnících 69,3 mg/hod/juv. Obě tyto hodnoty jsou vyšší než u 

mláďat rákosníka obecného a velkého. 
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 Pozitivní korelace mezi rychlostí krmení a stářím mláděte byly významná v Led-

nici (rS=0,70; P<0,001) i v Lužici (rS=0,40; P<0,01) v roce 1996 (Obr. 16; data z Ledni-

ce a Lužice jsou sloučena). 

 Lepší představu o složení potravy podá její rozdělení do ekologických kategorií 

(Obr. 9, 14, 15). Zajímavé je zastoupení hmyzu a měkkýšů vyskytujících se ve vodě 

nebo na vodní hladině (6,5 % v Lednici v roce 1996 a 0,8 % v Lužici). Jedná se přede-

vším o vodoucha stříbřitého (Argyroneta aquatica), vodoměrky rodu Gerris, larvu 

brouka Microcara testacea, která se vyskytuje na spodní straně povrchové blanky hla-

diny (vysoká dominance (3,7 %) ve vzorcích z Lednice (1996)) a vodní plže (Hydrobii-

dae, Lymnaidae, Planorbidae, Ancylidae) (Příloha 1, 2). Zastoupení vodních organismů 

bylo výrazně vyšší ve vzorcích z Lednice (6,5 %) ve srovnání s Lužicí (0,8 %; z=7,73; 

P<0,001), ve vzorcích z Lednice z roku 1994 se vodní organismy vůbec nevyskytovali. 

Nápadně vyšší byl i podíl kořisti lovené ze stromů a keřů (18,1 %), z povrchu půdy (1,8 

%) a z bylinného patra (15,7 %) v Lednici v roce 1996. V Lužici (v témže roce) naopak 

naprostou většinu potravy tvořila imaga hmyzu, který má vodní larvy (76,1 %) a kořist 

sbíraná z rákosí (13,8 %). Nejvýznamnější rozdíl mezi Lednicí a Lužicí v roce 1996 byl 

v potravě sbírané ze stromů a keřů (z=11,20; P<0,001) (Obr. 14, 15). 

 Část potravy byla s největší pravděpodobností lovena za letu, např. chrostíci při 

rojení nebo Empididae při svatebních letech (ve vzorcích z Lednice (1996) se masově 

vyskytovali jedinci rodu Hilara z čeledi Empididae in copula; Příloha 1). 

 Složení konkrétních vzorků je odrazem faktu, že rákosník obecný je oportunista, 

který využívá okamžitou potravní nabídku. O tom svědčí výrazné změny v druhovém 

složení jednotlivých vzorků. Například 52,3 % jedinců z čeledi Empididae bylo naleze-

no v jednom vzorku (91 ex. z celkem 174 ex.), podobně 23,6 % kusů larvy Microcara 

testacea (39 ex. z celkem 165 ex.), 34,7 % pisivek (50 ex. ze 144 ex.), 18,2 % mšic (120 

ex. ze 658 ex.) nebo tři motýlice Ischnura elegans z celkem šesti exemplářů bylo sou-

částí jednoho vzorku (data se týkají více jednotlivých vzorků od mláďat kukačky z Led-

nických rybníků z roku 1996; Příloha 1). Výrazné rozdíly existují nejen mezi jednotli-

vými vzorky, ale i mezi různými hnízdy. Například všichni jedinci vodoucha stříbřitého 

(Argyroneta aquatica) byli uloveni jedním rodičovským párem (Lednice v roce 1996) 

pro mládě kukačky, všichni mravenci (Formicidae) a síťokřídlí (Plannipenia) ve vzor-
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cích od mláďat rákosníka obecného (1994) byli uloveni na dvou sousedních hnízdech v 

krátkém časovém úseku (12. - 15.července 1994).  
 Ve vzorcích od mláďat kukačky obecné z Lednice (1994) tvořili Syrphidae pře-

kvapivě největší podíl potravy (D=29,1 %). Kořistí byli např. 3 jedinci Eristalis tenax, 

která napodobuje svým vzhledem včelu. Pestřenka Episyrphus balteatus (napodobující 

vosu) pak byla jedním z vůbec nejběžnějších druhů kořisti: 26 ex. ve vzorcích z Lednice 

(1994), 95 ex. ve vzorcích z Lednice (1996) a 19 ex. z Lužice (Příloha 1). 
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Obr. 1 : Hmotnostní dominance skupin potravy mláďat rákosníka obecného.
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Obr. 2 : Hmotnostní dominance skupin potravy mláďat rákosníka velkého.
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Obr. 3 : Zastoupení délkových kategorií potravy mláďat rákosníka obecného 
(1994).
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Obr. 4 : Zastoupení délkových kategorií potravy mláďat rákosníka obecného 
(1996).
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Tab. 2. : Potrava mláďat rákosníka obecného. 
 
 

(1994) (1996) 
n D F n D F 

(708) (%) (%) (741) (%) (%) 
DIPTERA 471 66,5 98,9 487 65,7 91,6 
Nematocera 310 43,8 58,5 388 52,4 63,3 
Brachycera 147 20,7 83 95 12,8 55,0 
Larvy 14 2,0 10,6 4 0,5 1,7 
STERNORRHYNCHA 73 10,3 26,6 18 2,4 10,8 
Aphidinea 67 9,5 22,3 14 1,9 9,2 
Psyllinea 6 0,8 4,3 4 0,5 1,7 
ARANEIDA 51 7,2 34 94 12,7 42,5 
HYMENOPTERA 24 3,3 14,9 3 0,4 2,5 
AUCHENORRHYNCHA 17 2,4 14,9 42 5,7 20,8 
PSOCOPTERA 16 2,2 7,5 1 0,1 0,8 
HETEROPTERA 15 2,1 12,8 7 1,0 5,8 
PLANIPENNIA 12 1,7 10,6 1 0,1 0,8 
Imaga  8 1,1 7,5 1 0,1 0,8 
Larvy 4 0,6 3,2 0 0,0 0,0 
COLEOPTERA 8 1,1 8,5 56 7,6 11,7 
Imaga 2 0,3 2,1 6 0,8 3,3 
Larvy 6 0,8 6,4 50 6,8 7,5 
LEPIDOPTERA 8 1,1 7,5 10 1,3 7,5 
Imaga 3 0,4 3,2 8 1,0 5,8 
Larvy 5 0,7 5,3 2 0,3 1,7 
GASTROPODA 7 1,0 5,3 13 1,8 7,5 
ODONATA 0 0,0 0,0 2 0,3 1,7 
TRICHOPTERA 2 0,3 2,1 5 0,7 4,2 
OPILIONIDA 1 0,2 1,1 0 0,0 0,0 
ONISCIDEA 1 0,2 1,1 0 0,0 0,0 
DERMAPTERA 1 0,2 1,1 0 0,0 0,0 
ENSIFERA 1 0,2 1,1 1 0,1 0,8 
CAELIFERA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
PSEUDOSCORPIONIDA 0 0,0 0,0 1 0,1 0,8 
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Tab. 3 : Zastoupení délkových kategorií jednotlivých skupin potravy mláďat rákosníka obecného (1994) 

  0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 20-22 Celkem 

DIPTERA - 48 21 25 28 332 11 5 1 - 471 
Nematocera - 34 10 - - 265 - 1 - - 310 
Brachycera - 13 8 25 25 60 11 4 1 - 147 
Larvy - 1 3 - 3 7 - - - - 14 
STERNORRHYNCHA - - - - - - - - - - 73 
Aphidoidea 3 64 - - - - - - - - 67 
Psylloidea - 4 2 - - - - - - - 6 
ARANEIDA - 26 14 7 3 1 - - - - 51 
HYMENOPTERA - 7 7 4 6 - - - - - 24 
AUCHENORRHYNCHA - 10 4 3 - - - - - - 17 
PSOCOPTERA - 16 - - - - - - - - 16 
HETEROPTERA - 4 8 1 2 - - - - - 15 
PLANIPENNIA-imaga - - 1 5 1 1 - - - - 8 
PLANIPENNIA-larvy - - - 4 - - - - - - 4 
COLEOPTERA-imaga - - 2 - - - - - - - 2 
COLEOPTERA-larvy - - 3 2 1 - - - - - 6 
LEPIDOPTERA-imaga - - - - - 2 1 - - - 3 
LEPIDOPTERA-larvy - - - - - 2 2 - - 1 5 
GASTROPODA - 7 - - - - - - - - 7 
TRICHOPTERA - - - 1 - 1 - - - - 2 
OPILIONIDA - - - - 1 - - - - - 1 
ONISCIDEA - - 1 - - - - - - - 1 
DERMAPTERA - - - - - 1 - - - - 1 

ENSIFERA - - - - - - 1 - - - 1 

Celkem 3 186 63 52 42 340 15 5 1 1 708 

            

Tab. 4 : Zastoupení délkových kategorií jednotlivých skupin potravy mláďat rákosníka obecného (1996) 

  0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 18-20 34-36 Celkem 

DIPTERA 1 41 89 157 102 91 4 2 - - 487 
Nematocera - 19 72 138 89 67 1 2 - - 388 
Brachycera 1 22 16 18 11 24 3 - - - 95 
Larvy - - 1 1 2 - - - - - 4 
ARANEIDA 6 36 32 12 6 2 - - - - 94 
COLEOPTERA-imaga - 2 4 - - - - - - - 6 
COLEOPTERA-larvy - - 50 - - - - - - - 50 
AUCHENORRHYNCHA - 26 13 1 2 - - - - - 42 
STERNORRHYNCHA 8 10 - - - - - - - - 18 
Aphidoidea 8 6 - - - - - - - - 14 
Psylloidea - 4 - - - - - - - - 4 
GASTROPODA 1 10 1 1 - - - - - - 13 
LEPIDOPTERA-imaga - - 1 - - 3 3 1 - - 8 
LEPIDOPTERA-larvy - - - 1 - - - - 1 - 2 
HETEROPTERA - 2 4 1 - - - - - - 7 
TRICHOPTERA - - 1 1 1 2 - - - - 5 
HYMENOPTERA - 3 - - - - - - - - 3 
ODONATA - - - - - - - 1 - 1 2 
PSEUDOSCORPIONIDA - 1 - - - - - - - - 1 
ENSIFERA - - - - - - 1 - - - 1 
PSOCOPTERA - 1 - - - - - - - - 1 

PLANIPENNIA - - 1 - - - - - - - 1 

Celkem 16 132 196 174 111 98 8 4 1 1 741 
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Tab. 5: Potrava mláďat rákosníka velkého. 

 n D F 
 440 (%) (%) 

DIPTERA 386 87,7 76,1 
Nematocera 377 85,7 73,9 
Brachycera 9 2,0 15,2 
ARANEIDA 22 5,0 32,6 
HYMENOPTERA 11 2,5 23,9 
COLEOPTERA 9 2,0 19,6 
Imaga 8 1,8 17,4 
Larvy 1 0,2 2,2 
LEPIDOPTERA 3 0,6 6,5 
ENSIFERA 2 0,5 4,4 
HETEROPTERA 2 0,5 4,4 
AUCHENORRHYNCHA 2 0,5 4,4 
STERNORRHYNCHA 2 0,5 4,4 
RAPHIDIOPTERA 1 0,2 2,2 
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Obr. 5 : Zastoupení ekologických kategorií potravy mláďat 
rákosníka obecného (1994,  severní břeh).
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Obr. 6 : Zastoupení ekologických kategorií potravy mláďat  rákosníka 
obecného (1994, jižní břeh).
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Obr. 7 : Zastoupení délkových kategorií potravy mláďat rákosníka velkého.
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Tab. 6 : Zastoupení délkových kategorií jednotlivých skupin potravy mláďat rákosníka velkého.  

            

  0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 16-18 18-20 20-22 Celkem 

DIPTERA - - - - - - - - - - 386 
Nematocera - - - 2 - 369 5 1 - - 377 
Brachycera - - - - 2 5 2 - - - 9 
ARANEIDA - 1 5 4 7 3 2 - - - 22 
HYMENOPTERA - - - 2 9 - - - - - 11 
COLEOPTERA-imaga - - - - - - 8 - - - 8 
COLEOPTERA-larvy - - - - - - - - - 1 1 
LEPIDOPTERA - - - - - - - 2 1 - 3 
ENSIFERA - - 1 - - - 1 - - - 2 
HETEROPTERA - - - 2 - - - - - - 2 
AUCHENORRHYNCHA - - 2 - - - - - - - 2 
STERNORRHYNCHA - 2 - - - - - - - - 2 

RAPHIDIOPTERA - - - - - 1 - - - - 1 

Celkem 0 3 8 10 18 378 18 3 1 1 440 
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Tab. 7 : Potrava mláďat kukačky obecné.        

          

  Lednice (1994)   Lednice (1996)   Lužice (1996)   

  n D F n D F n D F 

  (172) (%) (%) (4480) (%) (%) (1188) (%) (%) 

DIPTERA 83 48,3 100,0 2449 54.67 91,8 927 78,0 93,8 

Nematocera 10 5,8 13,0 1762 39.33 73,6 869 73,1 79,2 

Brachycera 71 41,3 91,3 660 14.73 73,6 52 4,4 60,4 

Larvy 2 1,2 8,7 23 0.51 12,6 6 0,5 10,4 

Puparia 0 0,0 0,0 4 0,10 2,5 0 0,0 0,0 

ARANEIDA 27 15,7 60,1 302 6,73 66,7 31 2,6 47,9 

STERNORRHYNCHA 12 6,9 47,8 660 14.73 40,9 149 12,5 31,3 

Aphidoidea 9 5,2 21,7 658 14.66 40,3 149 12,5 31,3 

Psylloidea 3 1,7 13,0 3 0.07 1,3 0 0,0 0,0 

HETEROPTERA 10 5,8 39,1 160 3,57 34,0 11 0,9 16,7 

GASTROPODA 9 5,2 30,4 101 2,24 31,5 15 1,3 16,7 

AUCHENORRHYNCHA 8 4,7 30,4 121 2,70 31,5 22 1,8 14,6 

HYMENOPTERA 8 4,6 13,0 146 3,25 20,1 2 0,2 4,2 

COLEOPTERA 7 4,1 30,4 258 5,75 41,5 8 0,7 16,7 

Imaga 5 2,9 21,7 79 1.75 27,0 7 0,6 14,6 

Larvy 2 1,2 8,7 179 4,00 25,2 1 0,1 2,1 

PSOCOPTERA 6 3,5 26,1 144 3,21 13,2 2 0,2 4,2 

CAELIFERA 1 0,6 4,3 2 0,05 1,3 0 0,0 0,0 

PLANIPENNIA 1 0,6 4,3 3 0,07 1,9 4 0,3 4,2 

ONISCIDEA 0 0,0 0,0 3 0,07 1,3 0 0,0 0,0 

PSEUDOSCORPIONIDA 0 0,0 0,0 2 0.05 1,3 0 0,0 0,0 

EPHEMEROPTERA 0 0,0 0,0 1 0,02 0,6 0 0,0 0,0 

ODONATA 0 0,0 0,0 8 0,18 3,2 1 0,1 2,1 

Anisoptera 0 0,0 0,0 2 0.05 1,3 0 0,0 0,0 

Zygoptera 0 0,0 0,0 6 0.13 1,9 1 0,1 2,1 

ENSIFERA 0 0,0 0,0 2 0,05 0,6 2 0,2 4,2 

DERMAPTERA 0 0,0 0,0 0 0,00 0,0 1 0,1 2,1 

MECOPTERA 0 0,0 0,0 2 0,05 1,3 0 0,0 0,0 

RAPHIDIOPTERA 0 0,0 0,0 1 0,02 0,6 0 0,0 0,0 

LEPIDOPTERA 0 0,0 0,0 68 1.52 30,2 10 0,8 14,7 

Imaga 0 0,0 0,0 41 0.91 16,4 6 0,5 10,4 

Larvy 0 0,0 0,0 27 0.61 15,1 4 0,3 8,3 

TRICHOPTERA 0 0,0 0,0 48 1,07 16,4 3 0,3 4,2 
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Obr. 8 : Zastoupení ekologických kategorií potravy mláďat rákosníka 
velkého (1995, Lednice).
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Obr. 9 : Zastoupení ekologických kategorií potravy mláďat kukačky 
obecné (1994, Lednice).
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Obr. 10 : Hmotnostní dominance skupin potravy mláďat kukačky obecné (1994).
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Obr. 11 : Zastoupení délkových kategorií potravy mláďat kukačky obecné (Lednice 
1994).
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Obr. 12 : Zastoupení délkových kategorií potravy mláďat kukačky obecné (Lednice 
1996).
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Obr. 13 : Zastoupení délkových kategorií potravy mláďat kukačky obecné (Lužice 
1996).
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Obr. 14 : Zastoupení ekologických kategorií potravy mláďat kukačky 
obecné (1996, Lednice).
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Obr. 15 : Zastoupení ekologických kategorií potravy mláďat kukačky 
obecné (1996, Lužice).
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Obr. 16 : Závislost rychlosti krmení mláděte kukačky obecné na jejím stáří.
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Obr. 17 : Závislost rychlosti krmení mláděte kukačky obecné ( ) a 
rákosníka obecného ( ) na ploše dutiny zobáku (mm2).
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Obr. 18 : Rychlost krmení mláděte rákosníka obecného (hnízda s jedním 
mládětem).
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Obr. 19 : Rychlost krmení mláděte rákosníka obecného (hnízda se 3-4 
mláďaty).
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Obr. 20 : Růst hmotnosti mláďat kukačky obecné ( ) a rákosníka 
obecného ( ).
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Obr. 21 : Růst šířky zobáku kukačky obecné ( )  a rákosníka obecného 
( ).
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Obr. 22 : Růst délky zobáku mláďat kukačky obecné ( ) a
                             rákosníka obecného ( ).
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3.4 Nadnormální podnět 

 Mláďata kukačky obecné dostávala kvalitativně velmi podobnou potravu jako 

mláďata hostitele. Dominantními a zároveň nejčastěji se vyskytujícími skupinami ko-

řisti v potravě mláďat obou druhů byly řády Diptera, Araneida, Hymenoptera, Ster-

norrhyncha, Auchenorrhyncha, Heteroptera a Coleoptera (Tab. 2, 7). 

 Srovnáním hmotnostní dominance skupin potravy se ukázalo, že mláďata ku-

kačky i rákosníka dostávala stejný poměr dvoukřídlých (z=1.00, N.S.), pavouků 

(z=0.34, N.S.), ploštic (z=1.37, N.S.), brouků (z=0.00, N.S.) a křísů (z=0.00, N.S.). Pro-

porce blanokřídlých (z=1.80, P<0.05) a plžů (z=6.55, P<0.001) byly významně vyšší v 

potravě kukačky (Obr. 1, 10). Poněkud vyšší početní dominanci měli Gastropoda i ve 

vzorcích potravy kukačky z roku 1996 (Tab. 2, 7). 
 Počet kusů kořisti donesených jednomu mláděti za hodinu byl u kukačky vyšší 

(7,5) než u mláďat rákosníka obecného (4,3) (data z roku 1994). Tyto hodnoty jsou však 

pouze orientační (viz různá velikost a hmotnost potravních objektů). Průměrná délka 

kořisti byla paradoxně menší u kukačky - 7,1 mm, než u rákosníka - 8,0 mm (t-test; 

P<0,01) vzhledem k tomu, že mládě kukačky dostávalo průměrně podstatně více potra-

vy (69,3 mg/juv/hod) než jedno mládě hostitele (20,8 mg/juv/hod). Jednomu kukaččímu 

mláděti tedy bylo přinášeno 3,33 krát více potravy než mláděti hostitele. Průměrný po-

čet mláďat rákosníka obecného na hnízdě je 3,56 (HUDEC et al. 1983) a v roce 1994 na 

Mlýnském rybníce (kde jsem vzorky odebíral) 3,19. To znamená, že mláděti kukačky 

bylo dodáváno stejné množství potravy jako průměrně velké snůšce hostitele.  

 Přestože byla průměrná délka kořisti u kukačky menší než u rákosníka, dostáva-

lo kukaččí mládě podstatně více potravy (mg/juv/hod). To bylo způsobeno vysokou 

dominancí velkých much, hlavně čeledi Syrphidae (D=29,1 %) v potravě kukačky (v 

potravě rákosníka pouze 7,8 %; z=7,74; P<0,001). Tato skupina se hlavně podílela na 

vysokém zasoupení délkové kategorie 10 - 12 mm, zatímco v potravě rákosníka tuto 

kategorii tvořili především pakomáři (D=40,5 %) (Tab. 3, 8). 

 Mláďata kukačky dostávala průměrně menší kořist (Lednice 1994: 7,1 mm, Led-

nice 1996: 5,6 mm a Lužice 1996: 5,6 mm) než mláďata hostitele (1994: 8,0 mm a 

1996: 6,6 mm). To by zdánlivě mohlo přispět k popření hypotézy nadnormálního pod-

nětu. Možná interpretace je však také ta, že rákosník, ve snaze uspokojit věčně hladové 

mládě kukačky sbíral veškerou dostupnou kořist bez ohledu na její rozměry a energetic-
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kou hodnotu. To se odrazilo i v celkově významně větší rychlosti krmení mladé kukač-

ky. 

 Podle teorie nadnormálního podnětu by mělo mládě kukačky obecné získávat 

více rodičovské péče než mláďata hostitele. Proto jsem testoval, zda stejně velká mlá-

ďata kukačky a rákosníka obecného dostávají stejné nebo různé množství potravy. Jako 

parametr stejné velikosti mláďat jsem zvolil plochu zobákové dutiny (mm2), rychlost 

krmení (mg/hod/juv) pak byla měřítkem intenzity rodičovské péče. Pozitivní vztah mezi 

plochou zobákové dutiny a rychlostí krmení byl významný jak u rákosníka obecného 

(rS=0,52; P<0,001), tak u kukačky obecné (rS=0,34; P<0,05) (Obr. 17). 

 Srovnáním první i druhé skupiny vzorků potravy od mláďat kukačky obecné a 

rákosníka obecného (Tab. 11) jsem zjistil, že mládě kukačky dostávalo významně větší 

množství potravy ve srovnání s vlastními mláďaty hostitele (první skupina vzorků: 

U=3,93; P<0,001; druhá skupina vzorků: U=3,30; P<0,001). Mládě kukačky dostávalo 

přibližně dvojnásobné množství potravy než stejně velké mládě rákosníka (Tab. 11). 

Tento výsledek potvrzuje hypotézu o mláděti kukačky obecné jako nadnormálním pod-

nětu.  

 

Tab. 11: Medián a průměr rychlostí krmení (mg/hod/juv) u srovnávaných skupin vzorků 

od mláďat rákosníka obecného a kukačky obecné se stejnou plochou zobáku (blíže v 

textu). 

Skupina vzorků Medián Průměr n 

Rákosník obecný 1 12,5 14,9 22 

Kukačka obecná 1 25,8 32,4 23 

Rákosník obecný 2 22,8 33,3 36 

Kukačka obecná 2 54,4 55,8 24 

 

3.5 Péče rákosníka obecného o mládě kukačky obecné 
 V roce 1996 jsem sledoval krmení mláděte kukačky v hnízdě rákosníka obecné-

ho. Hnízdo se nacházelo na severním břehu Hlohoveckého rybníka. Bylo umístěno v 

samostatném trsu rákosu asi 12 m od břehu. 

  Pěstouni sbírali potravu pro mládě kukačky většinou ve vzdálenosti do 20 m od 

hnízda, často i v jeho bezprostřední blízkosti (t.j. přímo v trsu rákosu, ve kterém bylo 

hnízdo umístěno). Většina potravních akcí probíhala na stéblech a listech rákosu (na 
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svrchní i spodní straně) a také na větvích vrby rostoucí na břehu. Všechny pozorované 

útoky byly typu gleaning*. 

 

Tab. 12: Krmení mláděte kukačky obecné párem rákosníka obecného. 

Datum Stáří 
mláděte 

Doba Čas A B C D 

 (dny)  (minuty)     
26.6.1996 11 17:30-18:30 45 29 22 7 29,3 
27.6.1996 12 9:50-11:20 70 26 18 8 15,4 
28.6.1996 13 11:55-13:30 75 33 31 2 26,4 
29.6.1996 14 8:05-9:05 60 38 37 1 37,0 

  9:15-12:05 155 49 48 1 18,6 
  13:40-15:45 100 33 32 1 19,2 
  16:00-16:30 30 12 12 0 26,0 
        

Celkem   535 220 200 20  
 

A: Celkový počet příletů hostitelů na hnízdo. 

B: Počet krmení. 

C: Počet příletů hostitelů na hnízdo, při kterých nekrmili. 

D: Frekvence krmení (průměrný počet krmení za hodinu). 

 

 Průměrný počet krmení mláděte kukačky za hodinu byl velmi variabilní i během 

jednoho dne (např. 29.6.1996 - Tab. 12). Intervaly mezi jednotlivými krmeními se po-

hybovaly od několika vteřin po 9 minut. Hostitelé začínali krmit po mém odchodu od 

hnízda (po tom co jsem mládě měřil nebo odebíral potravu) často během několika vteřin 

(když jsem byl jen kolem deseti metrů od hnízda), vyjímečně až po 5 - 10 minutách. Při 

krmení strávili na hnízdě velmi krátkou dobu, nejčastěji pouze do 5 vteřin. 

 10. a 11. července 1996 jsem sledoval krmení mladé kukačky také na rybníku 

Nad sádkami u Lužice. Ve stáří čtyř dnů bylo mládě průměrně krmeno 7,2 krát za hodi-

nu a ve stáří pěti dnů 10,0 krát za hodinu. V první den pozorování bylo mládě zahříváno 

jedním z pěstounů, který na hnízdě seděl 27 minut z celkem 60 minut, po které jsem 

hnízdo pozoroval. Při krmení strávili pěstouni na hnízdě také pouze několik vteřin, tak 

jako sledovaný pár z Hlohoveckého rybníka.  

 

                                                           
* Gleaning = prostý sběr potravy z pevného substrátu ptákem sedícím na větvi (podrobnější charakteristi-
ku uvádí BRANDL 1994). 
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3.6 Růst mláďat 

 Čerstvě vylíhlé mládě rákosníka obecného vážilo průměrně 1,5 g (min. 1,3; max. 

1,9g), ve stáří jedenácti dnů (když opouští hnízdo) pak 10,2 g (9,9 - 11,2 g). Definitivní 

hmotnosti mláďata dosáhla během sedmého až osmého dne. Hmotnost mláďat byla 

velmi variabilní v rámci jedné snůšky i mezi snůškami (Obr. 20). 

 Délka zobáku u čerstvě vylíhlého mláděte rákosníka obecného byla 6,2 mm (5,5 

- 6,5 mm), v jedenácti dnech dosáhla 15,3 mm (15,0 - 16,1mm) (Obr. 22). Průměrná 

šířka zobáku byla po vylíhnutí 6,7 mm (6,0 - 7,7 mm) a ve stáří 11 dnů 11,0 mm (10,7 - 

11,5 mm) (Obr. 21.).  

 Mláďata jsou zbarvena černě, dutina zobáku je žlutá se dvěma skvrnami na ja-

zyku. Mláďata jsou po vylíhnutí slepá, oči se jim otvírají během 3 - 4 dnů. 

 Právě vylíhlá mláďata kukačky vážila průměrně 2,8 g (2,4 - 3,3g). Ve stáří tří 

dnů dosáhla díky rychlému růstu hmotnosti pěstounů, t.j. asi 12 g. Dva týdny po vylíh-

nutí už mládě parazita vážilo přes 60 g (Obr. 20).  

 Délka zobáku čerstvě vylíhnutého mláděte byla průměrně 7,5 mm (6,8 - 8,0 mm) 

a šířka 7,8 mm (7,5 - 8,3 mm). Ve stáří 14 dnů dosáhla délka zobáku 21,0 mm a šířka 

16,5 mm (Obr. 21, 22). 

 Mládě kukačky bylo po vylíhnutí zbarveno světle růžově, ale po dvou dnech 

ztmavlo a barvou kůže připomínalo mláďata hostitele (Příloha: Obr. 28, 29). Dutina 

zobáku byla oranžová a postupně tmavla až byla sytě červená (Příloha: Obr. 24, 25). 

Mláďata se líhnou slepá a začínají vidět až ve stáří 4 - 5 dnů.  
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4. Diskuse 
4.1 Potrava mláďat rákosníka obecného 

 Výsledky mé práce potvrzují závěry již publikovaných výsledků o potravě rá-

kosníka obecného. Naprostá většina prací, jejichž autoři použili metodu krčních prsten-

ců (Tab. 13.), uvádí jako nejdominantnější složku potravy tohoto druhu dvoukřídlý 

hmyz (maximální D=91,3 %) a to především z podřádu Nematocera. Další významnou 

skupinou potravy jsou pak pavouci, pouze vyjímečně i  jiné skupiny jako například mši- 

 

Tab. 13: Početní dominance (%)* potravy mláďat rákosníka obecného podle literárních 

pramenů (ve všech pracech byly použity krční prstence). 

 A B C D E F G H I 
GASTROPODA 0,8 5,1 1,2 2,4 0,6 4,1 1,7 3,0 2,9 
ARANEIDA 5,8 5,1 2,7 6,9 3,7 15,8 8,3 9,4 6,9 
EPHEMEROPTERA 0,0  8,7 0,1 0,1 5,5    
ODONATA 1,7  0,9  0,3    0,2 
HETEROPTERA 0,0 0,3  0,4  0,4 1,7  2,8 
AUCHENORRHYNCHA 6,7 2,9  2,8  14,3 5,4  2,9 
STERNORRHYNCHA 4,2 41,9 4,3 1,2 0,3  25,0  12,5
TRICHOPTERA 7,5  2,3 1,4 0,9 0,1 0,7  0,7 
LEPIDOPTERA 3,3 3,9 2,2 0,8 0,7 2,0 1,1  1,2 
HYMENOPTERA 0,0  2,6  0,4    2,5 
COLEOPTERA 5,0 0,9  0,7  0,9 2,1 6,3 4,6 
DIPTERA 65,0 35,4 72,6 83,1 91,3 51,2 50,7 81,3 60,6
Nematocera 33,3 20,0  78,9  48,8 39,1 65,6 45,8
Brachycera 31,7 15,4  4,2  2,4 11,6 15,7 14,8
n 120 2159 2549 2000 1839 1776 1018 32 7289
 

 A: DAVIES & GREEN (1976) - Velká Británie, B: HENRY (1978) - Francie, 

C: DYRCZ (1979) - Polsko, D: KAZLAUSKAS et al. (1986, ex CRAMP 1992) - Litva, 

E: DYRCZ (1979) - Švýcarsko, F: BUSSMAN (1979) - Francie, G: AKRIOTIS (1987, 

ex CRAMP 1992) - Řecko, H: MAYER (1971) - Česká republika, I: vlastní výsledky 

(potrava, kterou nosili rákosníci obecní vlastním mláďatům a mláďatům kukačky obec-

né; 1994 - 1996). 

                                                           
* V tabulkách početní a hmotnostní dominance jsou uvedeny pouze skupiny, které byly početněji zastou-
peny ve výsledcích alespoň některé z citovaných prací. Někteří autoři navíc uvádějí pouze početnější 
skupiny kořisti, proto nedává součet hodnot dominancí 100%. 
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ce, viz jejich neobyčejně vysoká dominance (41,9 %) ve vzorcích z Francie (HENRY 

1978). 

 Rozborem fekálních vzorků mláďat rákosníka obecného zjistili BIBBY & 

THOMAS (1985) na dvou lokalitách shodně jako nejvíce preferované skupiny kořisti 

Diptera, Araneida, Coleoptera a Homoptera. CARDENAS et al. (1984) použili metodu 

výplachu žaludků a jako dominantní složky potravy dospělých rákosníků obecných uvá-

dějí brouky, dvoukřídlé a blanokřídlé. Také vizuální pozorování potravy přinášené rodi-

či mláďatům na hnízdo potvrzuje význam vážek, motýlů, mšic a dvoukřídlých (hlavně 

pakomáři a pestřenkovití) (CATCHPOLE 1973).   

 Vůbec nejběžnější kořistí obou druhů rákosníků jsou dvoukřídlí a to především 

Chironomidae. Podobně vysokou dominanci pakomárů (D=30,8 %) udává BRANDL 

(1994) v potravě mláďat budníčka menšího (Phylloscopus collybita), který sbíral potra-

vu v blízkosti říčního toku. Dvoukřídlý hmyz je nejvýznamnější složkou potravy také u 

pěnice slavíkové (Sylvia borin), budníčka menšího, lesního (P. sibilatrix) a většího (P. 

trochilus) a důležitou skupinou i u dalších zástupců čeledi pěnicovitých (Sylviidae) - 

 

Tab. 14: Hmotnostní dominance potravy mláďat rákosníka obecného podle literárních 

pramenů. 

 A B C D E 
GASTROPODA 0,5 0,5 1,8 3,3 2,1 
ARANEIDA 5,3 11,8 15,1 22,9 18,6 
EPHEMEROPTERA 1,9 0,1  3,1 0,0 
ODONATA 14,0 3,3   0,0 
AUCHENORRHYNCHA 0,0 0,0 0,0 11,8 2,5 
STERNORRHYNCHA 0,1 0,1   0,5 
COLEOPTERA 0,0 0,0 1,5  1,7 
TRICHOPTERA 3,7 0,6 3,6  0,1 
LEPIDOPTERA 15,2 6,0 6,0 15,4 2,0 
HYMENOPTERA 2,1 1,0   8,8 
DIPTERA 56,5 70,9 74,2 22,1 58,7 
n 2549 1839 2000 1176 708 
  

 A: DYRCZ (1979) - Polsko, B: DYRCZ (1979) - Švýcarsko, C: 

KAZLAUSKAS et al. (1986, ex CRAMP 1992) - Litva, D: BUSSMAN (1979) - Fran-

cie, E: vlastní výsledky (1994). 
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pěnice vlašské (S. nisoria), pokřovní (S. curruca) a hnědokřídlé (S. communis), sed-

mihláska hajního (Hippolais icterina), králíčka ohnivého (Regulus ignicapillus) a cvr-

čilky slavíkové (Locustella luscinioides) (HUDEC et al 1983).  

 BUSSMAN (1979), DYRCZ (1979), KAZLAUSKAS et al. (1986, ex CRAMP 

1992), a AKRIOTIS (1987, ex CRAMP 1992) také zjišťovali hmotnostní dominanci 

jednotlivých složek potravy (Tab. 14.). Nejvýznamnější skupinou byla opět Diptera 

(hmotnostní dominance až 70,7 %, minimálně 22,1 %) a Araneida (11,8 % - 22,9 %). K 

podobným výsledkům jsem dospěl po rozboru vzorků z Lednice.  

 Průměrná délka kořisti, kterou jsem zjistil v roce 1994 byla nezvykle vysoká 

(8,0 mm - důsledek vysoké dominance pakomárů Chironomus sp.) ve srovnání s literár-

ními prameny (Tab. 15.), průměr z roku 1996 spíše odpovídá již publikovaným údajům. 

Délka kořisti se pohybovala od 1 do 35 mm, stejné rozpětí uvádí také BUSSMAN 

(1979) z Francie a DYRCZ (1979) z Polska a Švýcarska. 

 Mláďata dostávala kořist, jejíž velikost byla přímo úměrná stáří mláďat. Podob-

nou závislost zjistil MORENO (1987) u bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). Rychlost 

krmení (mg/hod/juv) také stoupala se stářím mláďat. Tomu by měl odpovídat i počet 

krmení mláďat za hodinu. Počet krmení za hodinu skutečně stoupá se stářím mláďat, jak 

zjistil např. u rákosníka obecného BROOKE & DAVIES (1989) nebo u bělořita šedého 

MORENO (1987). 

 

Tab. 15: Průměrná délka kořisti a rozmezí délek kořisti rákosníka obecného podle lite-

ratury. 

Lokalita Průměr (mm) Rozmezí (mm) Autor 
Maďarsko 3,8 1-28 CSÖRGŐ (1983) 
Řecko 4,4 0,5-23 AKRIOTIS (1987) 
Polsko 5,2 1-35 DYRCZ (1979) 
Maďarsko 5,5 1-18 CSÖRGŐ (1983) 
Francie 5,5 1-36 BUSSMAN (1979) 
Maďarsko 5,8 2-15 CSÖRGŐ (1983) 
Švýcarsko 6,6 1-35 DYRCZ (1979) 
 
 Podíl vodních organismů v potravě rákosníka obecného je nižší než u rákosníka 

velkého. Pro rákosníka obecného BUSSMAN (1979) uvádí 4,7 % z Francie, DYRCZ 

(1979) 1,9 % z Polska a 0,7 % ze Švýcarska. Těmto hodnotám odpovídá podíl vodních 
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organismů v potravě, kterou rákosníci obecní dodávali mláďatům kukačky: 2,9 % v 

Lednici (1996) a 0,8 % v Lužici. Ve vzorcích z roku 1994 od mláďat rákosníka obecné-

ho i od mláďat kukačky nebyly obsaženy žádné vodní organismy. 

 BIBBY & THOMAS (1985) zjistili, že rákosníci obecní sbírali potravu v bez-

prostřední blízkosti hnízda a většina jejich potravních letů nepřesahovala 50 m. Rozdíl v 

zastoupení ekologických kategorií potravy zjištěný mezi severním a jižním břehem 

Mlýnského rybníka v roce 1994 odpovídá tomuto potravnímu chování. Na jižním břehu, 

kde byla hnízda v těsné blízkosti stromů, bylo výrazně větší zastoupení kořisti sbírané 

ze stromového a keřového patra než na severním břehu, kde byly nejbližší stromy vzdá-

leny až 60 m od hnízd. Složení potravy mláďat rákosníka obecného je tedy odrazem 

potravní nabídky v dostupných biotopech (GRIM & HONZA 1996).  

 Tyto výsledky ukazují, že rákosník obecný je potravní oportunista schopný vyu-

žít okamžitou potravní nabídku a přizpůsobit se kolísání početnosti populací kořisti, jak 

také zjistili CATCHPOLE (1973) a BIBBY & THOMAS (1985). 

 

4.2 Potrava mláďat rákosníka velkého 

 Mnou zjištěná skladba potravy se výrazně lišila od dosud publikovaných prací. 

Např. TRNKA (1995) zjistil jako hlavní složku potravy rákosníka velkého na rybnících 

u Trnavy vážky (hlavně Lestidae a Libellulidae), dvoukřídlé (Limoniidae, Syrphidae a 

další) a měkkýše. V vzorcích, které jsem odebral v Lednici naopak měkkýši a vážky 

zcela chyběli a naprosto dominantní složkou potravy byli dvoukřídlí. Skoro stejné však 

bylo zastoupení pavouků (D=5,0 % v Lednici, 5,7 % u Trnavy), kteří jsou uváděni jako 

významná složka potravy i jinde (MAYER 1971). Dominance dvoukřídlých byla ve 

vzorcích, které jsem odebral podstatně vyšší (D=87,7 %) než v dříve publikovaných 

pracech. MAYER (1971), který odebíral vzorky potravy mláďat rákosníka velkého také 

na Lednických rybnících, uvádí podstatně vyšší zastoupení řádů Sternorrhyncha a Co-

leoptera než jaké jsem zjistil v roce 1995. 

 Z dosud publikovaných prací o potravě mláďat rákosníka obecného (Tab 16.) 

vyplývá důležitost dvoukřídlých, brouků a pavouků v potravě tohoto druhu. 

CARDENAS et al. (1985) pomocí výplachů žaludků zjistili jako nejvýznamnější složky 

potravy dospělých rákosníků velkých brouky, blanokřídlé a dvoukřídlé. 
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Tab. 16: Početní dominance ( %) skupin potravy mláďat rákosníka velkého podle lite-

rárních pramenů. 

 A B C D E F G H 
GASTROPODA 3,3 5,8 1,8 20,8 10,3 11,6 8,3 0,0 
ARANEIDA 4,6 15,6 4,9 18,9 7,7 5,7 8,3 5,0 
EPHEMEROPTERA  2,3 0,0 0,0  0,8 0,0 0,0 
ODONATA 2,6 21,7 0,6 5,9 12,8 46,6 4,3 0,0 
ORTHOPTERA    32,2 2,6 1,3 0,8 0,5 
STERNORRHYNCHA    0,8  0,0 28,9 0,5 
AUCHENORRHYNCHA    0,0  0,0 0,3 0,5 
PLANIPENNIA    0,0  0,0 4,8 0,0 
HETEROPTERA  4,4 0,6 0,6 14,5 1,5 4,3 0,5 
MECOPTERA  0,1 1,9   0,0 0,0 0,0 
HYMENOPTERA  0,9 3,1 1,1  2,8 1,8 2,5 
COLEOPTERA-imaga 12,7 14,0 7,2 0,5 15,4 5,2 7,5 1,8 
COLEOPTERA-larvy  1,6 0,4 0,5 9,4 0,0 11,6 0,2 
LEPIDOPTERA  3,6 2,6 6,6 5,1 6,7 4,3 0,6 
TRICHOPTERA  9,2 6,8   0,0 0,0 0,0 
DIPTERA 71,1 17,6 70,0 11,9 17,9 17,0 14,8 87,7 
PISCES 1,9 0,0  0,0  0,0 0,3 0,0 
AMPHIBIA  0,2 0,2 0,2  0,8 0,0 0,0 
n 581 1096 486 533 117 388 399 440 
 

 A: KAZLAUSKAS et al. (1986, ex CRAMP 1992) - Litva, B: DYRCZ (1979) - 

Polsko, C: DYRCZ (1979) - Švýcarsko, D: BUSSMAN (1979) - Francie, E: 

AKRIOTIS (1987, ex CRAMP 1992) - Řecko, F: TRNKA (1995) - Slovensko, G: 

MAYER (1971) - Česká republika, H: vlastní výsledky (1995). 

 

 Srovnání hmotnostní dominance potravních skupin rákosníka velkého (Tab. 17) 

s rákosníkem obecným ukazuje, že Diptera nejsou v potravě rákosníka velkého tak dů-

ležitá jako u rákosníka obecného. V potravě rákosníka velkého je naopak nápadné pod-

statně vyšší hmotnostní zastoupení brouků a vážek, které u rákosníka obecného většinou 

chybí (Tab. 14).  

 Rákosník velký využívá řadu loveckých prostorů: rákosí, pobřežní vegetace, 

louky a pole přilehlé k rybníkům, povrch půdy, vodní hladinu (loví i malé rybky 

(MAYER 1971, KAZLAUSKAS et al. 1986, ex CRAMP 1992) a žáby (BUSSMAN 
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1979, DYRCZ 1979, TRNKA 1996)). Stejné potravní niky navštěvovaly i páry, od je-

jichž mláďat jsem odebíral potravu na Lednických rybnících, ale zastoupení vodní ko-

řisti bylo zanedbatelné (1,1 %).  

 

Tab. 17: Hmotnostní dominance (%) skupin potravy mláďat rákosníka velkého podle 

literárních zdrojů. (Legenda jako Tab. 16). 

 A B C D E H 
GASTROPODA 1,4 1,7 3,2 1,7 1,5 0,0 
ARANEIDA 11,0 14,5 4,2 15,5 5,7 14,7 
EPHEMEROPTERA 1,5 0,2 3,0   0,0 
ODONATA 10,8 37,5 0,8 12,2 19,4 0,0 
ORTHOPTERA  0,0  50,4 8,5 1,0 
HETEROPTERA 1,5 6,5  1,1 9,7 1,8 
MECOPTERA  0,1 4,9   0,0 
HYMENOPTERA  0,9 2,0   10,2 
COLEOPTERA-imaga 28,4 12,1 20,7  11,9 32,1 
COLEOPTERA-larvy 2,3 4,8 0,7  14,6 3,1 
LEPIDOPTERA 1,5 6,7 27,9 8,3 12,4 7,7 
TRICHOPTERA  5,2 3,0   0,0 
DIPTERA 31,7 5,6 25,8 9,5 12,4 28,9 
PISCES 8,1 0,0 0,0   0,0 
AMPHIBIA  1,7 3,3   0,0 
n 581 1096 486 533 117 440 
  

 DYRCZ (1979) zjistil ve Švýcarsku stejný podíl vodních organismů (1,2 %), ale 

v Polsku podstatně vyšší hodnotu - 22,5 %. Podobně vysokou hodnotu (25,3 %) zjistil 

ve Francii BUSSMAN (1979). MAYER (1971) uvádí v potravě rákosníka velkého z 

Lednických rybníků podíl vodní kořisti 10,0 % a zastoupení organismů vyskytujících se 

na rákosí 52,2 %. Podobný podíl potravy sbírané z rákosí mohl být i ve vzorcích ode-

braných na Hlohoveckém rybníce v roce 1995, protože hmyz z ekologické kategorie 

„vlhké prostředí“ byl alespoň z části sbírán na rákosí. 

 Velký potravní oportunismus (a velmi rozmanitá potravní nabídka ve jmenova-

ných loveckých prostorech) vysvětluje značnou variabilitu ve složení potravy na růz-

ných lokalitách (CRAMP 1992).  

 Průměrná délka kořisti (10,2 mm) je blíže menším z již publikovaných hodnot 

(Tab. 18). Rozmezí velikosti potravních objektů (3 - 21 mm) bylo také podstatně menší 

než uvádějí dříve publikované práce (Tab. 18).  
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Tab. 18: Průměrné délky a rozmezí velikosti kořisti rákosníka velkého podle literatury. 

Lokalita Průměr (mm) Rozmezí (mm) Autor 
Švýcarsko 7,9 3-35 DYRCZ (1979) 
Maďarsko 9,7 1-31 CSÖRGŐ (1983) 
Polsko 13,1 2-47 DYRCZ (1979) 
Francie 14,6 1-70 BUSSMAN (1979) 
Maďarsko 21,2 2-67 CSÖRGŐ (1983) 
  
 Mláďata rákosníka velkého dostávala pouze nepatrně více potravy (26,6 

mg/hod/juv) než mláďata rákosníka obecného (20,8 mg/hod/juv). To odpovídá po-

znatku, že rákosník velký sice loví větší a hmotnější kořist než rákosník obecný, ale 

díky nižší frekvenci krmení dodává svým mláďatům přibližně stejné množství potravy 

jako rákosník obecný (BUSSMAN 1979). 

 

4.3 Potrava mláďat kukačky obecné 

 MAYER (1971) při svém výzkumu odebral také 10 vzorků potravy od mláděte 

kukačky obecné, které parazitovalo v hnízdě rákosníka velkého. V těchto vzorcích zjis-

til celkem 164 kusů potravy, ale materiál sloučil s potravou mláďat hostitele a případné 

rozdíly nehodnotil. Materiál z jeho diplomové práce jsem zpracoval do Tab. 19 a zjistil 

jsem, že v potravě dodávané mláděti kukačky výrazně dominovaly mšice (58,5 %) na 

rozdíl od potravy mláďat hostitele (8,1 %). Následovala Coleoptera, Araneida, Odonata 

a Diptera. Mláďata hostitele dostávala nejvíce brouků (25,1 %), dále pak Diptera, Gas-

tropoda a Araneida (Tab.19). Tato zastoupení jednotlivých skupin potravy odpovídají 

již publikovaným údajům o potravě mláďat rákosníka velkého z literatury (Tab. 16). 

Zajímavý je výskyt plůdku kapra obecného (Cyprinus carpio) v potravě kukačky. Drob-

né rybky zaznamenal v potravě rákosníka velkého také DYRCZ (1979), zatímco u rá-

kosníka obecného nejsou v literatuře rybky uváděny jako součást potravy. 

 TRNKA (1995) ve své práci uvádí, že tři jedinci rosničky zelené (Hyla arborea), 

kteří byli součástí potravních vzorků, byli dodáni mláděti kukačky obecné. Část vzorků 

zřejmě odebíral i od mláďat kukačky, ale materiál bohužel sloučil a hodnotil ho dohro-

mady.   
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Tab. 19: Složení potravy, kterou krmil rákosník velký mladou kukačku obecnou a svá 

vlastní mláďata. Podle diplomové práce MAYER (1971). 

 Kukačka obecná Rákosník velký 
 n D n D 
 (164) (%) (235) (%) 
GASTROPODA 8 4,9 25 10,6 
ARANEIDA 11 6,7 22 9,4 
ODONATA 11 6,7 6 2,6 
ENSIFERA 0 0,0 3 1,3 
STERNORRHYNCHA 96 58,5 19 8,1 
AUCHENORRHYNCHA 1 0,6 0 0,0 
PLANIPENNIA 0 0,0 19 8,1 
HETEROPTERA 2 1,2 15 6,4 
HYMENOPTERA 2 1,2 5 2,1 
COLEOPTERA 18 11,0 59 25,1 
LEPIDOPTERA 4 2,4 13 5,5 
DIPTERA 10 6,1 49 20,9 
Nematocera 2 1,2 16 6,8 
Brachycera 8 4,9 33 14,0 
PISCES 1 0,6 0 0,0 
  

 Složením potravy, kterou hostitelé přinášeli mláděti kukačky parazitujícímu u 

rákosníka obecného se zabívali BROOKE & DAVIES (1989). Autoři použili metodu 

rozboru trusu. Bohužel malá velikost materiálu (23 fekálních vzorků) a použití jiné me-

tody vzorkování neumožňuje hodnověrné kvantitativní srovnání s mými výsledky. 

BROOKE & DAVIES (1989) ve své práci navíc uvádějí pouze frekvenci jednotlivých 

potravních skupin. Ta se významně nelišila mezi potravou donášenou mláděti kukačky 

a vlastním mláďatům. 

 Rozborem vzorků jsem zjistil, že mláďata kukačky byla krmena kvalitativně 

stejnou potravou jako mladí rákosníci obecní. Ke stejnému závěru dospěli BROOKE & 

DAVIES (1989). Jako nejčastěji přinášenou kořist uvádějí pro oba druhy Diptera, Co-

leoptera a Araneida.  

 Zajímavý je relativně vysoký výskyt ploštic v potravě i přes jejich aposematické 

nebo kryptické zbarvení a pachové žlázy. Vyšší výskyt Heteroptera byl zjištěn přede-

vším ve vzorcích od kukačky z Lednice (1994 - D=5,8 %; 1996 - D=3,4 %), ale i od 

rákosníka obecného v roce 1994 (2,1 %). Podobné zasoupení (od 0,8 do 2,3 %) zjistil 

KRIŠTÍN (1986) v potravě vrabce polního (Passer montanus). Ploštice jsou v potravě 
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středoevropských druhů ptáků pravidelnou, ale ne dominantní složkou potravy 

(CREUTZ 1953, ex KRIŠTÍN 1986). 

 V potravě přinášené rákosníkem obecným mláděti kukačky byl také neobvykle 

vysoký podíl čeledi Syrphidae (D=29,1 % v Lednici 1994, 3,6 % v Lednici 1996, 2,3 % 

v Lužici). Pestřenky svým zbarvením (batesiánské mimikry) totiž mimetují jedovaté a 

nepoživatelné druhy blanokřídlého hmyzu (především včely, vosy a čmeláky) 

(GAISLER 1989, KREBS & DAVIES 1993). Dominance pestřenek ve vzorcích potra-

vy, kterou lovili rákosníci obecní, byla relativně vysoká podobně jako u jiných druhů 

ptáků. Např. v potravě budníčka menšího (Phylloscopus collybita) tvořily pestřenky 

13,1 %, u brhlíka lesního (Sitta europea) 8,7 % a u střízlíka obecného (Troglodytes tro-

glodytes) 5,9 % (KRIŠTÍN 1988, 1991). Zvláště nápadný je vysoký výskyt lesního dru-

hu Episyrphus balteatus, který byl jednou z nejvýznamnějších složek potravy. Ve vzor-

cích byl nalezen i druh Eristalis tenax, který napodobuje včelu. Vysoké zastoupení to-

hoto druhu (11,4 %) zjistil v potravě straky obecné KRIŠTÍN (1986). 

 VESELOVSKÝ (1992) uvádí dvě podmínky účinnosti batesiánských mimikry. 

Nepřítel musí nejprve ochutnat nepoživatelný nebo jedovatý hmyz (např. včelu, vosu, 

čmeláka), aby získal negativní zkušenost. Navíc napodobovatel (např. pestřenka) nesmí 

být tak hojný, aby se ho naučili jeho potenciální predátoři rozlišovat od četnějšího a 

nebezpečného modelu. Vzhledem k vysokému zastoupení druhů z čeledi Syrphidae v 

potravě rákosníka obecného a dalších druhů ptáků jedna z těchto podmínek (nebo obě) 

neplatí a mimikry jako ochrana proti predátorům nejsou u pestřenek tak účinné, jak se 

předpokládá v literatuře. 

 

4.4 Nadnormální podnět 

 WICKLER (1968, ex DAWKINS & KREBS 1979) uvádějí, že oranžově zbar-

vená zobáková dutina a hlasité žadonění kukaččího mláděte působí na hostitele jako 

nadnormální podnět. Podle hypotézy nadnormálního podnětu by tedy mělo mládě ku-

kačky obecné získávat kvalitnější rodičovskou péči od hostitelského páru než jeho 

vlastní mláďata (DAWKINS & KREBS 1979). Kvalitnější péče by se měla projevit 

vyšší kvalitou nebo kvantitou potravy nebo tím, že pěstouni budou preferovat kukaččí 

mládě před svými vlastními. 
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 Zjistil jsem, že mláďata kukačky obecné byla krmena kvalitativně stejnou potra-

vou jako mláďata hostitele - rákosníka obecného. Ke stejnému závěru dospěli 

BROOKE & DAVIES (1989). Rozdíl nezjistili ani ve velikosti přinášené potravy ani ve 

frekvenci krmení (počet krmení za hodinu), kterou považují za index energie dodávané 

do hnízda. Stejná byla i distribuce velikosti porcí potravy (objem potravy, kterou rákos-

ník přinášel na hnízdo při jednom příletu). Při hodnocení velikosti porcí potravy ale 

autoři použili velmi hrubou stupnici: 1. mnoho kusů drobné kořisti, 2. jeden kus velké 

kořisti a 3. více kusů velké kořisti. Navíc srovnávali frekvenci krmení snůšky rákosníka 

obecného se 3 nebo 4 mláďaty s frekvencí krmení stejně starého mláděte kukačky obec-

né (mládě kukačky roste podstatně rychleji než mládě rákosníka, takže ve stejném stáří 

jako mladý rákosník je kukačka vždy větší; Obr. 20). Z tohoto důvodu nelze z jejich 

výsledků vyvozovat závěry o kukačce obecné jako o nadnormálním podnětu. BROOKE 

& DAVIES (1989) uvádějí, že frekvence krmení byla u mláďat obou druhů stejná ve 

stáří 1 - 2 dny, u 3 - 6 dní starých mláďat byla snůška mladých rákosníků krmena více-

krát za hodinu než mládě kukačky, ale po sedmém dni začala frekvence krmení kukačky 

narůstat rychleji, takže mládě nakonec dostávalo více krmení za hodinu než snůška hos-

titele se 3 - 4 mláďaty. Průměrně tedy bylo mládě kukačky obecné krmeno se stejnou 

frekvencí jako průměrně velká snůška rákosníka obecného (BROOKE & DAVIES 

1989). Totéž jsem zjistil srovnáním množství přinášené potravy (v mg/hod/juv) mláďa-

tům parazita a hostitele. Výrazné zvýšení frekvence krmení v sedmém dni zřejmě souvi-

sí se zvýšením intenzity žadonění mláděte kukačky, které uvádí WYLLIE (1981). 

 DAWKINS & KREBS (1979) uvádějí, že hostitelé mohou být neschopní odolat 

kukaččímu mláděti stejně tak jako „si narkoman nedokáže odepřít svou dávku“. U dal-

šího evropského hnízdního parazita - kukačky chocholaté tak tomu ale není. Straky 

obecné, které jsou jejími hostiteli, ne vždy preferují kukaččí mládě před vlastními mlá-

ďaty (SOLER et al. 1995b). Straky někdy parazitické mládě dokonce diskriminují (ne-

krmí, útočí na něj nebo ho dokonce vyhodí z hnízda), ale pouze v případě experimentál-

ního parazitismu (SOLER et al. 1995b). Proto SOLER et al. (1995b) došli k opačnému 

závěru než ve své předešlé práci (SOLER et al. 1995a) - mládě kukačky chocholaté není 

nadnormálním podnětem, což mu pomáhá vyhnout se rozpoznání hostitelem a tím i dis-

kriminaci. 
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 Nadnormální podnět ale nemusí být tak extrémně rozvinutý jak udávají DAVIES 

& BROOKE (1988). TINBERGEN (1951, ex DAWKINS & KREBS 1979) považoval 

za nadnormální podnět* prostě ten, který je silnější než podnět přirozený. Straky sice 

mají diskriminační schopnost vůči mláďatům parazita, ale nemohou ji v přirozených 

podmínkách nikdy využít, protože mají vrozeno krmit všechna mláďata, která se vylíhla 

v jejich hnízdech, jak sami uvádějí SOLER et al. (1995b). Pokud budeme nadnormální 

podnět chápat v původním Tinbergenově smyslu, tak mládě kukačky chocholaté je nad-

normálním podnětem, protože za přirozených podmínek je hostiteli krmeno přednostně i 

v přítomnosti vlastních mláďat hostitele. Ta nakonec většinou hynou hladem (SOLER 

et al. 1995a). 

 Straky mají schopnost diskriminovat kukaččí mláďata (vyhození mláděte z hníz-

da, útok klováním, nekrmení mláděte), především pokud jsou experimentálně umístěna 

do hnízda ke konci hnízdní periody. Přesto nebylo vyhození parazitujícího mláděte z 

hnízda za přirozených podmnínek pozorováno ani u kukačky chocholaté (SOLER et al. 

1995b) ani u kukačky obecné (DAVIES & BROOKE 1988). Příčinou je zřejmě fakt, že 

mládě kukačky chocholaté se líhne jako první a hostitelé se ho naučí rozpoznávat jako 

své vlastní mládě. U kukačky obecné je úspěšná parazitace usnadněna ještě tím, že mlá-

dě krátce po vylíhnutí vyhodí celý obsah hnízda ven (vejce nebo čerstvě vylíhlá mláďa-

ta hostitele) a využívá reakce hostitelů, kteří téměř vždy opustí hnízdo, kde (např. po 

parazitaci nebo částečné predaci) zůstalo jediné vejce, ale nikdy neopustí jediné mládě 

(DAVIES & BROOKE 1988).  

 Preferenci vlastních nebo parazitických mláďat hostitelem sledovali také 

DAVIES & BROOKE (1988) u kukačky obecné. Experimentálně umístili vedle hnízda 

rákosníka ještě jedno hnízdo. Párům, které krmily svá vlastní mláďata, dali do druhého 

hnízda mládě kukačky a párům, které krmili obsah parazitovaného hnízda, umístili do 

druhého hnízda mláďata rákosníka obecného. Pak sledovali, kterému hnízdu dají rákos-

níci při krmení přednost. Dále pak mláďata na hnízdech ještě prohodili (do původně 

neparazitovaného hnízda dali mládě kukačky a mláďata pokusného páru rákosníků pře-

sunuli do hnízda, které experimentálně umístili vedle). Na základě dat z Tab. XVIII 

(DAVIES & BROOKE 1988) uvádějí, že jeden pár preferoval kukačku, druhý mláďata 

rákosníka a další dva páry krmily obsahy obou hnízd se stejnou frekvencí. Autoři tak 
                                                           
* Mc FARLAND (1987) definuje nadnormální podnět: „Podnět je považován za nadnormální, pokud je 
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dospěli k závěru, že mládě kukačky obecné není nadnormálním podnětem. SOLER et 

al. (1995a) však přepočítali data z této tabulky a zjistili, že mládě kukačky dostávalo 

průměrně 4,5 krmení, zatímco mládě rákosníka pouze 3,5 krmení za hodinu. „Proto 

snad mládě kukačky obecné také představuje pro své hostitele nadnormální podnět, kte-

rý zajišťuje, že je krmeno přednostně“ uzavírají SOLER et al. (1995a). 

 Uspořádání pokusu s experimentálním hnízdem však podle mého názoru vedlo k 

výsledkům, které není možné interpretovat jako důkaz nebo zamítnutí hypotézy nad-

normálního podnětu u kukačky obecné. DAVIES & BROOKE (1988) totiž použili mlá-

ďata velmi různého stáří. Srovnávali např. preferenci při krmení dvou šestidenních 

mláďat rákosníka obecného a devítidenní kukačky, která je v tomto věku skoro pět krát 

větší než mládě rákosníka (hmotnost mláděte rákosníka 9 g vs. hmotnost mladé kukačky 

45 g). Protože množství přijímané potravy přímo souvisí se stářím mláděte (Obr. 17, 18, 

19), nevede srovnání rychlosti krmení různě starých mláďat k výsledkům, které by bylo 

možno rozumně interpretovat. Reprezentativnost výsledků navíc snižuje i většinou vel-

mi krátká doba experimentů (okolo 30 minut) a nelze pak mluvit o tom, zda rákosníci 

preferovali mláďata vlastní nebo kukaččí. 

 Srovnáním rychlosti krmení mláděte rákosníka obecného a kukačky obecné jsem 

zjistil, že mládě kukačky dostává přibližně stejné množství potravy (v mg/hod/juv) jako 

průměrně velká snůška hostitele. Ke stejnémo závěru dospěli CHAJUTIN et al. (1982) 

při sledování kukaččího mláděte v hnízdě rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus). 

Stejně tak BROOKE & DAVIES (1989) zjistili, že mládě kukačky bylo krmeno se stej-

nou frekvencí jako snůška hostitele rákosníka obecného (rodiče krmili snůšku 3 vlast-

ních mláďat stejně intenzivně, jako když byla v hnízdě 4 mláďata). Při sledování frek-

vence krmení na dvou hnízdech (1 hnízdo v Lednici a 1 v Lužici) jsem zaznamenal po-

dobné hodnoty frekvence krmení jaké uvádějí BROOKE & DAVIES (1989) a to i při 

aplikaci krčních prstenců. Ty zřejmě výrazně neovlivnily intenzitu žadonění mláďat a 

tím i frekvenci krmení pěstouny.  

 Mládě kukačky obecné dostávalo podstatně více potravy (v mg/hod/juv) než 

stejně velké mládě hostitele. SOLER et al. (1995b) došli k podobnému závěru u kukač-

ky chocholaté, která parazitovala v hnízdě straky obecné. Mládě parazita dostávalo kva-

litativně velmi podobnou potravu jako mláďata hostitele, podobně jako tomu bylo u 

                                                                                                                                                                          
účinnější jako spouštěč než podnět přirozený“. 
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kukačky obecné v hnízdech rákosníků (BROOKE & DAVIES 1989, GRIM & HONZA 

in press). Množství potravy, které dostávalo mládě kukačky chocholaté bylo ale pod-

statně vyšší, než hmotnost potravy dodávané mláďatům hostitele, se kterými bylo vy-

chováváno společně v hnízdě. Tak tomu bylo v přirozeně i experimentálně parazitova-

ných hnízdech straky obecné. Straka tedy při krmení preferuje mláďata parazita, což je 

v souladu s hypotézou nadnormálního podnětu (SOLER et al. 1995a). Kukačka obecná 

(na rozdíl od kukačky chocholaté) vyhazuje snůšku hostitele a je vychovávána sama. 

Vyšší množství potravy, které dostává mládě kukačky obecné ve srovnání se stejně vel-

kým mládětem rákosníka obecného (které je samo v hnízdě) také odpovídá hypotéze 

nadnormálního podnětu, tak jak ji pro mládě kukačky obecné uvádějí DAWKINS & 

KREBS (1979). 

 SOLER et al. (1995a) zjistili, že nadnormálním podnětem u kukačky chocholaté 

není velikost těla, ale zbarvení zobákové dutiny. Po obarvení dutiny zobáku (aby svou 

barvou odpovídala mláďatům hostitele) dostávala mláďata kukačky chocholaté méně 

potravy než mladé straky. Velikost těla však mláděti kukačky chocholaté usnadňuje 

získávání většího množství potravy než dostávají mláďata hostitele. Rodiče nidikolních 

ptáků totiž obecně upřednostňují při krmení větší mláďata, která mají větší naději na 

přežití než jejich sourozenci, kteří se vylíhli později (REDONDO 1993). Předpokládá 

se, že u mláďat parazitů by se měly více vyvinout znaky, které umožňují zneužívat toto 

preferenční chování hostitelů. Tak tomu skutečně je u kukačky chocholaté, jak ukazuje 

hypotéza využívání hostitele (viz dále). 

 Mládě kukačky obecné ve stejném stáří jako mládě rákosníka dostává vždy větší 

množství potravy (Obr. 17, 18). Proto jsem srovnával rychlost krmení mláďat, která 

měla stejnou plochu zobákové dutiny. Tak byla srovnávána mláďata přibližně stejné 

velikosti těla. Klíčovým podnětem pro rodiče (resp. pěstouny) při krmení je otevřený 

zobák mláděte. Mláďata hostitele a parazita se stejně velkým zobákem dostávala různé 

množství potravy. Velikost zobáku a těla tedy není nadnormálním podnětem. Tím je 

pak s největší pravděpodobností zbarvení zobákové dutiny, podobně jako u kukačky 

Clamator glandarius. Tuto hypotézu by bylo možné ověřit pouze stejným postupem 

jaký zvolili SOLER et al. (1995a), t.j. obarvením zobákové dutiny mláděte kukačky 

obecné potravinářským barvivem tak, aby odpovídala zbarvením zobákové dutiny mlá-
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ďatům rákosníka obecného, a srovnáním rychlosti krmení se stejně velkým mládětem 

hostitele.  

 Velmi vysoké množství potravy dodávané hostitelem mláděti kukačky obecné ve 

vyšším věku může souviset se ztmavnutím dutiny zobáku a intenzivnějším žadoněním. 

Barva zobákové dutiny se stává u staršího mláděte kukačky intenzivnější (vlastní pozo-

rování), mládě také intenzivněji žadoní a je ho slyšet až na dvacet metrů od hnízda 

(CRAMP 1989, vlastní pozorování). 

 Odmítání parazitických vajec je běžným jevem (DAVIES & BROOKE 1989a), 

ale není znám případ odmítnutí (např. vyhození z hnízda) mláděte parazita (DAVIES & 

BROOKE 1989b, ROTHSTEIN 1990). SOLLER et al. (1995b) však zjistili určitý ná-

znak diskriminace mláďat kukačky chocholaté (nekrmení, útok), pokud je experimen-

tálně umístili do hnízda straky obecné až ke konci období hnízdní péče. Diskriminace 

byla ještě výraznější, když bylo mládě vedle hnízda. Naopak mládě bylo akceptováno s 

větší pravděpodobností do již parazitovaného hnízda než do neparazitovaného. To pod-

poruje hypotézu, podle které se straky učí rozpoznávat jako svá vlastní ta mláďata, která 

se vylíhnou v jejich hnízdech a možnost srovnání mezi mládětem kukačky a straky je 

pak základem diskriminace (SOLER et al. 1995b).  

 Odmítání vajec parazita a akceptace jeho mláděte je obzvláště přakvapivé vzhle-

dem k často velmi přesným mimikry jeho vajec a prakticky žádným mimikry mláděte u 

naprosté většiny hnízdních parazitů (REDONDO 1993). Určitý náznak mimikry ale 

můžeme vidět u mláděte kukačky obecné, které se sice líhne světle růžové, ale během 

dvou dnů výrazně ztmavne a barvou tak odpovídá mláděti rákosníka (srovnej Obr. 28 a 

29 v Příloze). U kukačky obecné ale tento jev podle mého názoru není adaptací pro pa-

razitismus. Hostitel totiž nemá možnost srovnání mláděte parazita se svými vlastními, 

protože mládě kukačky obecné vyhodí po vylíhnutí celý obsah hnízda ven. Navíc je 

dokázáno, že hostitel krmí vždy obsah hnízda ať už je jakýkoliv a nemá schopnost rozli-

šit svá vlastní mláďata od mláďat jiných pěvců (DAVIES & BROOKE 1989b). Toto 

chování hostitele je zřejmě vrozené, podobně jako reakce rodiče, kterého zajímá pouze 

obsah jeho hnízda a naprosto ignoruje např. svá vlastní mláďata nebo vejce, která ku-

kačka vyhodila, a která leží v těsné blízkosti hnízda (WYLLIE 1981). Stejně tak mimi-

kry mláděte kukačky chocholaté nejsou protiadaptací na diskriminaci hostitelem, který 

nedokáže rozpoznat svá vlastní mláďata od mláďat jiných druhů (ALVAREZ et al. 
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1976). Hostitel by mohl rozpoznat mládě parazita pouze srovnáním se svými vlastními. 

(Na stejném principu probíhá rozpoznávání a diskriminace vajec; DAVIES & 

BROOKE 1988). Mládě parazita by pak odlišil jako to, které by se nejvíce odlišovalo 

od průměru. Toto chování ovšem nese velké riziko v případě, že hnízdo není parazito-

váno a není proto adaptivní (LOTEM 1993). Hostitel by totiž diskriminoval nejodlišněj-

ší mládě, které by ale bylo jeho vlastní. Při rozpoznávání vajec bylo zjištěno, že hostite-

lé se někdy spletou a po parazitaci vyhodí místo kukaččího vejce své vlastní (DAVIES 

& BROOKE 1988).  

 Absenci diskriminace mláděte parazita se snaží vysvětlit tři hypotézy. Hypotéza 

evolučního zpoždění (evolutionary lag hypothesis) předpokládá, že hostitel nemá 

schopnost rozpoznat a odmítnout mláďata parazita, protože neměl dostatek genetické 

variability (vhodných mutací) nebo evolučního času, aby se mutace umožňující odmítá-

ní rozšířila (ROTHSTEIN 1990). Pro přijetí hypotézy evolučního zpoždění existuje 

několik poznatků. V koevolučním závodu mezi hnízdním parazitem a hostitelem bude 

parazit vždy o krok napřed, protože selekce u něj bude vytvářet efektivnější adaptace 

než u hostitel (DAWKINS & KREBS 1979). Parazit je pod silnějším tlakem přírodního 

výběru, který ho nutí hostitele oklamat (při neúspěchu ztrácí veškerý reprodukční po-

tenciál), než hostitel, který má klam odhalit (při neúspěchu ztrácí jen část svého repro-

dukčního potenciálu). Parazit totiž musí být úspěšný aby přežil, zatímco hostitel může 

stále vyprodukovat mláďata (v dalším hnízdění) i po úspěšné parazitaci. Selekce je pro 

parazita také tvrdší, protože každý parazit se během svého života setká se svým hostite-

lem, zatímco jen část hostitelů se během života setká s parazitem. DAWKINS & 

KREBS (1979) tuto disproporci nazvali „efekt vzácného nepřítele“ (rare enemy effect). 

Ten je podmíněn velikostí populace parazita a populací hostitelů. Velikost populace 

predátora je limitována velikostí populace kořisti (LOSOS et al. 1984). Stejně tak popu-

lace parazita musí být vždy menší, protože parazit může klást do jednoho hnízda hosti-

tele jediné vejce, zatím co hostitel jich do svého hnízda klade vždy více. Podle mého 

názoru je tento tlak silnější na parazita, který je vychováván v hnízdě samostatně. Ku-

kačka obecná při úspěšné parazitaci sníží hnízdní úspěšnost hostitele na 0 (v tom kon-

krétním hnízdění), ale zároveň tak přichází v dalších letech o potenciální hostitele, kteří 

mohli vyrůst z mláďat, které vyhodila z hnízda. Tato zpětná vazba bude udržovat popu-

laci parazita vyhazujícího obsah hnízda hostitele (kukačka obecná) na relativně nižší 
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úrovni (v poměru k velikosti populace hostitele) než populaci parazita, který nevyhazu-

je (kukačka chocholatá). Nedostatek vhodných mutací může vysvětlit, proč někteří hos-

titelé nejsou schopni diskriminovat vejce a zároveň mláďata parazita (např. pěvušky 

modré; DAVIES & BROOKE 1989a). Existuje však řada druhů hostitelů schopných 

přesné diskriminace vajec, kteří ale krmí mládě kukačky, pokud je parazitace úspěšná. 

Hypotéza evolučního zpoždění nedokáže vysvětlit proč hostitelé diskriminující vejce 

nedokáží použít tento již existující mechanismus, když navíc mají schopnost rozlišovat 

při rozdělování potravy donesené na hnízdo mezi svými mláďaty podle jejich velikosti a 

chování (REDONDO 1993). 

 Hypotéza evoluční rovnováhy (evolutionary equilibrium hypothesis) předpo-

kládá, že rozpoznání mláděte a jeho odmítnutí jsou příliš nákladné a tak se evoluční 

závod udržuje ve stabilní rovnováze (DAVIES & BROOKE 1988). Tito autoři předpo-

kládali, že diskriminace mláděte je spojena s větší investicí do jeho rozpoznání, než 

diskriminace vejce. Vzhled vejce se totiž během inkubace nemění, zatímco mládě bě-

hem růstu prodělává rychlé a výrazné změny. Rozpoznání vejce je proto snadnějším 

úkolem než rozlišení mláděte. Navíc chyba při rozpoznávání mláděte je podstatně ná-

kladnější než chyba při rozpoznávání vejce, protože do mláděte rodiče investovali pod-

statně více energie než do vejce. Proto se mohou hostitelé řídit jednoduchým pravidlem 

„krmit jakákoliv mláďata, která jsou v hnízdě“. Tím minimalizují riziko, že udělají při 

rozpoznávání chybu. Takovéto chování je pak ale lehce zneužitelné hnízdním parazitem 

(DAWKINS & KREBS 1979). Hypotéza evoluční rovnováhy však nedokáže vysvětlit, 

proč se v populaci hostitele nerozšířilo jednoduché pravidlo „nekrmit mláďata větší než 

hostitel“. Podobně by hostitelovu snůšku zachránilo pravidlo „nekrmit nebo vyhodit 

růžově zbarvené mládě“. Protože mládě kukačky začíná vyhazovat obsah hnízda nejdří-

ve 8 - 10 hodin po vylíhnutí (CRAMP 1989), měl by hostitel dostatek času pro rozpo-

znání mláděte a jeho diskriminaci (LOTEM 1993). 

 Hypotéza využívání hostitele (host exploitation hypothesis) je syntézou obou 

předchozích přístupů (REDONDO 1993). Tato hypotéza má za to, že nepřítomnost dis-

kriminace mláďat je selekcí udržována, protože již existující mechanismy rodičovské 

péče a rozpoznávání mláďat jsou u hostitele nedokonalé a umožňují hnízdnímu parazi-

tovi využívat je ke svému prospěchu. Mládě parazita, které nemá mimikry, zabrání od-

mítnutí hostitelem (i kdyby jej byl hostitel vůbec schopen poznat) zdůrazněním těch 
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znaků, které hostitel preferuje při péči o své vlastní potomky, i když není parazitován. 

Tímto znakem může být např. žadonění (hlasové projevy a pohyby, kterými mládě loudí 

o potravu). REDONDO (1993) zjistil, že mládě kukačky chocholaté nejvíce žadoní ke 

konci svého pobývání na hnízdě, kdy už mladé straky na hnízdě nejsou nebo je jich mé-

ně než na začátku hnízdění (důvodem je jejich smrt vyhladověním). Zvýšené žadonění 

mladé kukačky, které je vždy intenzivnější než u straky, tedy není závislé na přítomnos-

ti mláďat hostitele a proto ho nelze vysvětlit jen jako prostředek kompetice o potravu. 

Tento autor dále zaznamenal, že mláďata kukačky chocholaté začala znovu žadonit 

okamžitě poté co byla pěstouny krmena, straky však žadonily až po delší době. Mládě 

parazita loudilo „nečestně“ potravu i když bylo nasyceno, mladá straka žadonila „čest-

ně“ až byla hladová. Přitom rychlost trávení u obou druhů je stejná a kukačka potravu, 

kterou dostala navíc, skladovala a nebyla ji schopna dostatečně rychle strávit. To zna-

mená, že extrémně vysoká intenzita žadonění není důsledkem snahy získat více potravy 

(když ji kukačka stejně není schopna využít). Proč potom mládě kukačky investuje tolik 

energie do žadonění? Asi jediným možným vysvětlením je snaha zamaskovat svůj od-

lišný vzhled. Mládě kukačky takto potřebuje manipulovat hostitele vlastně až později v 

období, které tráví na hnízdě. Vzhled mladé kukačky se totiž během vývoje stále méně 

podobá vzhledu mláďat hostitele, který je schopen rozlišit a diskriminovat až větší mlá-

ďata parazita (REDONDO 1993). Tuto elegantní hypotézu podporuje také fakt, že zvý-

šená intenzita žadonění se vyskytuje jen u parazitických druhů kukaček (ne u neparazi-

tických; REDONDO 1993). Myslím si, že stejnou funkci má zdůrazněné žadonění i u 

kukačky obecné. Také zde mládě žadoní okamžitě po krmení (WYLLIE 1981, vlastní 

pozorování). U větších mláďat jsem často ještě před aplikací krčního prstence zjistil, že 

mládě má plné vole potravy a není ji schopné spolknout. Větší intenzita (i trvání žado-

nění) a větší žaludek mláděte kukačky chocholaté také pomáhají zvítězit v konkurenci o 

potravu s mláďaty straky, ale výše uvedené poznatky ukazují, že jejich hlavní funkcí je 

vykompenzovat účinek svého odlišného vzhledu. Jinak by hostitel mohl mládě parazita 

rozpoznat a odmítnout. 

 Rychlejší růst a intenzivní žadonění považuje REDONDO (1993) za prostředek, 

kterým mládě parazita oklame hostitele. Vzhledem k tomu, že hostitelé nejsou schopni 

rozlišit svá vlastní mláďata od mláďat jiných druhů (ALVAREZ et al. 1976, DAVIES 

& BROOKE 1988), nemusí se u mláděte parazita vytvořit mimikry, které by bránily 
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jeho rozpoznání. Mládě kukačky obecné nakonec během doby, kdy se o něj pěstoun 

stará, dosáhne větší velikosti než pěstoun. Proto by v populaci hostitele mohla rychle 

rozšířit výhodná mutace, jejíž nositelé by odmítali mládě větší než oni sami, protože 

vlastní mládě hostitele nikdy nepřeroste svého rodiče. Že se taková mutace ještě neroz-

šířila vysvětluje REDONDO (1993) vyšší intenzitou žadonění, které utlumí rozpozná-

vací schopnosti hostitele. Rozpoznávací schopnost hostitele se totiž zvětšuje s věkem 

mláděte, stejně jako intenzita žadonění (SOLER et al. 1995b). 

 Rozpoznávání mláďat a diskriminační chování vůči nim je proto adaptivní v 

případě hnízdních parazitů, kteří jsou vychováváni společně s mláďaty hostitele 

(LOTEM 1993). Pokud v hnízdě zůstává jen mládě parazita (kukačka obecná), nemusí 

být rozpoznávání mláďat adaptivní, protože hostiteli hrozí nebezpečí, že si vtiskne mlá-

dě kukačky jako své vlastní a svá skutečně vlastní mláďata pak bude odmítat (LOTEM 

1993). Přesto bylo zjištěno, že hostitelé parazitů, kteří jsou vychováváni společně s 

mláďaty hostitele (ALVAREZ et al. 1976) i parazitů, kteří jsou vychováváni samostatně 

(DAVIES & BROOKE 1989b), nejsou schopni rozlišit mláďata parazita od svých vlast-

ních. Jako svá se učí rozpoznávat ta mláďata, která se vylíhla v jejich hnízdech. Proto si 

myslím, že rozpoznávání mláďat by bylo adaptivní pouze tehdy, když by se mládě para-

zita líhlo až po mláďatech hostitele (samozřejmě za podmínky, že by rodič poznával svá 

mláďata výše uvedeným způsobem). Pokud se totiž mládě parazita líhne dříve než mlá-

dě hostitele (jak je tomu u kukačky obecné i chocholaté), hrozí velké riziko špatného 

vtištění vzhledu mláděte hostitelem a to bez ohledu na to, jestli je pak parazit vychová-

ván samostatně nebo společně s mláďaty hostitele. Hostitel se proto chová adaptivně, 

když se řídí pravidlem „krmit všechna mláďata v hnízdě“, jak zjistili u straky obecné 

krmící kukačku chocholatou SOLER et al. (1995b). 

 SOLER et al. (1995b) uvádějí, že mládě kukačky chocholaté není nadnormálním 

podnětem, což mu pomáhá vyhnout se rozpoznání hostitelem. Tím zamítají výsledek 

své předešlé práce (SOLER et al. 1995a), kde došli k závěru, že mládě kukačky chocho-

laté je nadnormálním podnětem. Hypotéza využívání hostitele ukazuje, že jejich před-

poklad byl chybný: nadnormální podnět pomáhá kukačce manipulovat hostitele a zama-

sakovat tím svůj odlišný vzhled (REDONDO 1993). Již DAWKINS & KREBS (1979) 

předpokládali, že kukačka obecná investovala při oklamání hostitele na úrovni vajec do 

mimikry, ale na úrovni mláděte vsadila na manipulaci pomocí nadnormálního podnětu. 
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Hypotéza využívání hostitele tento předpoklad potvrzuje a navíc vysvětluje, co je zá-

kladem tohoto rozdílu. 

 REDONDO (1993) se na základě poznatků z prací o kukačce obecné (DAVIES 

& BROOKE 1988, BROOKE & DAVIES 1989) domníval, že účelem zvýšeného žado-

nění není udržet vysoký přísun potravy, ale pouze standartní úroveň péče. Jak jsem ale 

zjistil, mláďata kukačky obecné dostávala přibližně dvojnásobné množství potravy než 

mláďata hostitele o stejné velikosti (když bylo mládě samo v hnízdě). Tyto výsledky 

naznačují, že tuto část hypotézy využívání hostitele je možno u kukačky obecné zamít-

nout.  

 Jako dalším možné vysvětlení zdůrazněného loudění byla uváděna snaha kukač-

ky obecné udržet péči hostitelů dostatečně dlouhou dobu (WYLLIE 1981). Mláďata 

hostitele jsou totiž vždy vychovávána podstatně kratší dobu (na hnízdě i mimo něj) než 

mládě kukačky obecné (CRAMP 1989). Bylo však zjištěno, že doba sezení na vejcích i 

doba rodičovské péče není ovlivňována vnějšími faktory (např. stářím mláděte) a je 

možno ji experimentálně prodlužovat i zkracovat (HOLCOMB 1979, ex REDONDO 

1993). O tom jsem se sám přesvědčil, když jsem třídenní mládě rákosníka obecného 

přesunul do hnízda s nasezenými vejci. Mládě bylo okamžitě po umístění do nového 

hnízda krmeno jeho majiteli. Hypotézu o udržení dostatečně dlouhé doby péče je tedy 

také možno zamítnout. 

 DAVIES & BROOKE (1988) zamítají myšlenku, že rákosníkům obecným je 

zabráněno vytvořit si diskriminaci proti mláděti kukačky, protože kukaččí mládě vyhodí 

jejich vejce a tak nemají možnost srovnání se svými vlastními mláďaty. Rákosník obec-

ný nemá schopnost rozpoznat vlastní mláďata od cizích ani když má možnost srovnání, 

jak bylo experimentálně zjištěno (DAVIES & BROOKE 1988). Přesto si myslím, že 

toto tvrzení je poněkud zavádějící. Evoluce diskriminačního chování by byla možná 

(nebo alespoň jednodušší), kdyby měli hostitelé možnost srovnání mláďat parazita se 

svými vlastními. Tomu nasvědčuje náznak diskriminace straky obecné, která je parazi-

tována kukačkou chocholatou (SOLER et al. 1995b). REDONDO (1993) se však do-

mnívá, že mládě kukačky, které manipuluje mechanismy rodičovského chování hostite-

le předem vylučuje možnost vzniku diskriminačního chování. LOTEM (1993) ukazuje, 

že stávající mechanismy rozpoznávání mláďat nejsou adaptivní, pokud zůstává mládě 

parazita samo v hnízdě. Zároveň uvádí podle matematického modelu důvody, proč se 
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mutace hostitele, který by odmítal mláďata parazita (rejecter), nemůže v populaci rozší-

řit místo mutace hostitele, který přijímá všechna mláďata (acceptor). 

 Celkově lze shrnout důvody, proč se u hostitelů nevyvinulo diskriminační cho-

vání proti mláďatům parazita: 1. nedostatek vhodných mutací, 2. nedostatek evolučního 

času, 3. náklady (costs) spojené s rozpoznáním mláděte, 4. zneužívání mechanismů ro-

dičovské péče parazitem, protože změna těchto mechanismů vyžaduje příliš mnoho 

adaptačních změn (viz 1.), příliš mnoho času (viz 2.) nebo příliš nákladné mechnismy 

rozpoznávání mláďat (viz 3.) (REDONDO 1993). 

 Množství potravy dodávané rákosníky obecnými mláďatům kukačky obecné na 

Lednických rybnících společně s již publikovanými údaji o chování mláděte kukačky 

(WYLLIE 1981) podporují hypotézu nadnormálního podnětu. Práce, které hypotézu o 

mláděti kukačky obecné jako nadnormálním podnětu zamítají, jsou založeny na malém 

materiálu nebo na uspořádání pokusu, který nelze interpretovat ve smyslu zamítnutí 

hypotézy nadnormálního podnětu (DAVIES & BROOKE 1988, BROOKE & DAVIES 

1989). 

 

4.5 Péče rákosníka obecného o mládě kukačky obecné 

 Mnou zjištěný průměrný počet krmení mláděte kukačky odpovídal rychlosti 

krmení, kterou zjistili BROOKE & DAVIES (1989). Tito autoři udávají pro 11 až 12 

dní staré mládě kukačky obecné 15 - 21 krmení za hodinu, ve stáří 13 až 14 dní pak 22 - 

28 krmení za hodinu. Já jsem zjistil průměrnou rychlost krmení 20,9 (stáří 11 - 12 dní) a 

22,9 (stáří 13 - 14 dní) s větším rozptylem hodnot (Tab. 11) než BROOKE & DAVIES 

(1989). Frekvence krmení, které jsem zaznamenal na Lužických rybnících pro čtyř a 

pětidenní mládě kukačky (7,2 resp. 10,0 krmení za hodinu), se přesně shodují s frek-

vencemi, které zjistili BROOKE & DAVIES (1989).  

 Většinu potravy sbírali pěstouni blízko hnízda, nejčastěji do vzdálenosti 20m. 

To odpovídá chování, které pozorovali BIBBY & THOMAS (1985), kteří uvádějí, že 

rákosník obecný zaletuje až 50 m od hnízda, ale nejčastěji loví potravu ve vzdálenosti 

do 20 až 30 m od hnízda. Všechny pozorované potravní akce byly typu gleaning, který 

je převažujícím typem útoku u pěnicovitých ptáků (BRANDL 1994). 

 Mláďata kukačky bývají zahřívána hostiteli až do stáří 9 dnů (např. u pěvušky 

modré (Prunella modularis) - CRAMP 1989). WYLLIE (1981) uvádí, že mláďata jsou 
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zahřívána pouze za špatného počasí nebo v noci. Pár, který jsem pozoroval v Lužici ale 

zahříval mládě během dopoledne, kdy bylo navíc teplé a slunečné počasí a to dokonce 

polovinu času, po který jsem hnízdo sledoval. 

  

4.6 Růst mláďat 

 DYRCZ (1979) uvádí průměrnou hmotnost čerstvě vylíhlého mláděte rákosníka 

obecného 1,5 g - stejnou hodnotu, jakou jsem zjištil vážením mláďat v Lednici. Velmi 

podobný byl i rozptyl hodnot (1,00 - 1,75g). Ve stáří 11 dnů uvádí o něco vyšší hodnotu 

(11,1 g) než jaká byla zjištěna v Lednici (10,2 g), ale mláďata z Lednice rozmezím mi-

nimálních a maximálních hmotností přesně odpovídají hodnotám, které zjistil DYRCZ 

(1979). Tento autor vážil mláďata, na která nebyly aplikovány krční prstence. Proto 

zřejmě použití krčních prstenců neovlivnilo negativně růst mláďat rákosníka obecného. 

DYRCZ (1979) uvádí také vliv kvality počasí na růst mláďat. Tuto otázku bohužel není 

možné s výsledky z Lednických rybníků diskutovat, protože po celou dobu terénních 

prací bylo stabilní teplé počasí. BIBBY & THOMAS (1985) vážili mláďata rákosníka 

obecného pouze ve stáří šesti dnů. Výsledky jejich měření (9,0 - 9,4 g) odpovídají hod-

notám zjištěným v Lednici. Také naměřená hodnota délky zobáku mláděte rákosníka 

obecného, které opouští hnízdo (kolem 16,0 mm) je prakticky stejná jako délka, kterou 

uvádí BUSSMAN (1979) - 16,5 mm. 

 Hmotnost mláděte kukačky obecné v den líhnutí je průměrně 2,6 g (2,4 - 2,8 g) 

(CRAMP 1989). Tomu odpovídají hodnoty naměřené na Lednických a Lužických ryb-

nících (průměr 2,8 g, 2,4 - 3,3 g). Oči se mladé kukačce otvírají ve stáří 5 - 7 dní 

(WYLLIE 1981). Stejně tomu bylo i u mláďat, která jsem sledoval (oči se otevřely ve 

stáří 4 - 5 dnů). 
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5. Souhrn 
 Metodou krčních prstenců jsem v letech 1994 - 1996 získal celkem 214 vzorků 

potravy od mláďat rákosníka obecného, 46 vzorků od mláďat rákosníka velkého a 230 

vzorků od mláďat kukačky obecné, která parazitovala v hnízdech rákosníka obecného. 

1) Diptera, Araneida, Sternorrhyncha, Heteroptera, Gastropoda, Auchenorrhyncha a 

Coleoptera byly nejpočetněji zastoupenými a nejčastěji se vyskytujícími skupinami 

potravy mláďat všech tří druhů. 

2) Skupinami s největší hmotnostní dominancí byla Diptera, Araneida a Hymenoptera v 

potravě mláďat rákosníka obecného a kukačky obecné, Coleoptera, Diptera a Araneida 

v potravě mláďat rákosníka velkého. 

3) Délka kořisti se významně lišila u všech tří druhů. Nejdelší kořist dostávala mláďata 

rákosníka velkého, menší pak rákosníka obecného a nejmenší byla průměrná délka po-

travních objektů u kukačky obecné. 

4) Průměrná délka dodávané potravy byla přímo úměrná stáří mláďat rákosníka obec-

ného a kukačky obecné. 

5) V potravě mláďat rákosníka obecného a kukačky obecné se vyskytovaly skupiny 

hmyzu, které produkují obranné látky (Heteroptera), nebo mají výstražné zbarvení (Syr-

phidae). 

6) Rákosník obecný využíval okamžitě dostupné potravní prostory. To se projevilo v 

rozdílném zastoupení ekologických kategorií kořisti mezi lokalitami. 

7) Mládě kukačky dotávalo potravu, která se kvalitativně nelišila od potravy mláďat 

hostitele. Stejné bylo i hmotnostní zastoupení významných skupin potravy. Délka ko-

řisti dodávané kukačce byla menší, ale mládě kukačky dostávalo stejné množství potra-

vy jako průměrně velká snůška hostitele.  

8) Mládě kukačky obecné dostávalo významně větší množství potravy než stejně velké 

mládě rákosníka obecného, které bylo samo v hnízdě. To potvrzuje hypotézu o mláděti 

kukačky obecné jako o nadnormálním podnětu.  

9) Výsledky této práce podporují hypotézu využívání hostitele, která vysvětluje absenci 

diskriminace mláděte parazita hostitelem. 
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Přílohy

Příloha 1 : Přehled taxonů zjištěných v potravě mláďat rákosníka obecného (A.sc.), velkého (A.ar.) a kukačky obecné (C.ca.).

A.sc. C.ca. C.ca. C.ca. A.ar.
1994 1994 1996 1996 1995

Lednice Lednice Lednice Lužice Lednice
Gastropoda Hydrobiidae Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) 0 0 3 0 0

Lymnaeidae Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) 0 0 33 0 0
Radix auricularia (Linnaeus, 1758) 0 0 6 0 0
Galba truncatula  Müller, 1774 0 0 1 6 0

Physidae Physa acuta  Draparnaud, 1805 0 0 1 3 0
Planorbidae Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) 0 0 19 0 0

Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) 0 0 30 0 0
Ancylidae Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) 0 0 5 0 0
Succineidae Succinea putris (Linnaeus, 1758) 5 4 0 0 0
Pupillidae Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807) 0 0 2 0 0

Oxyloma elegans (Risso, 1826) 0 0 1 0 0
Zonitidae Perpolita hammonis (Ström, 1765) 0 1 0 0 0
Helicidae Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) 1 2 0 0 0

Cepaea hortensis (Müller, 1774) 1 2 0 3 0
Trichia hispida (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3 0

Araneida Theridiidae Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 6 0 0
Theridion varians  Hahn, 1833 0 0 2 0 0
Theridion sp. 1 0 6 1 0
Indet. 1 0 11 0 0

Linyphiidae Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 0 27 3 1
Erigone atra  Blackwall, 1834 0 0 1 0 0
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 0 0
Bathyphanthes nigrinus (Westring, 1851) 2 0 0 0 0
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 0 0
Linyphia sp. 3 0 0 0 0
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1829) 0 7 0 0 0
Neriene clathrata (Sundevall, 1829) 3 0 2 0 0
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 0 0
Linyphiidae indet. 6 7 30 0 0

Tetragnathidae Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 0 0
Pachygnatha clercki  Sundevall, 1823 0 1 3 1 0
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 0 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 0 3
Tetragnatha sp. 0 0 40 2 3
Tetragnathidae indet. 3 4 0 0 0

Araneidae Atea sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 0 1
Araneus sp. 2 0 0 0 0
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 1 0 2
Singa nitidula C.L.Koch, 1844 0 0 0 1 0
Araneidae indet. 3 0 3 1 0

Lycosidae Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 0 0
Pardosa prativaga (C.L.Koch, 1870) 0 0 1 0 0
Pirata hygrophilus  Thorell, 1872 0 0 1 0 0
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 29 0 2
Indet. 0 0 2 0 0

Agelenidae Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 8 0 0
Indet. 0 0 1 0 0

Clubionidae Clubiona diversa O.P.Cambridge, 1862 0 0 1 0 0
Clubiona lutescens  Westring, 1851 0 0 1 0 0
Clubiona phragmitis C.L.Koch, 1843 0 0 15 1 1
Clubiona subtilis  C.L.Koch, 1867 0 0 6 0 1
Clubiona sp. 5 0 53 1 1
Clubionidae indet. 4 2 12 0 1

Philodromidae Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 1 0 0
Philodromus rufus  Walckenaer, 1826 2 1 2 0 0
Philodromidae indet. 1 1 5 0 0

Thomisidae Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 2 1 0
Tibellus maritimus (Menge,1875) 1 0 0 1 0

Salticidae Indet. 1 0 2 0 0
Indet. 9 2 26 0 3

Pseudoscorpionida Chernetidae Indet. 0 0 2 0 0
Opilionida Indet. 1 0 0 0 0
Oniscidea Armadilliidae Armadillidium vulgare (Latreille, 1804) 1 0 3 0 0
Ephemeroptera Baetidae Cloeon dipterum (Linnaeus, 1758) 0 0 1 0 0
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Příloha 1 (pokračování) 

A.sc. C.ca. C.ca. C.ca. A.ar.
1994 1994 1996 1996 1995

Lednice Lednice Lednice Lužice Lednice
Odonata Libellulidae Sympetrum sp. 0 0 1 0 0

Indet. 0 0 1 0 0
Coenagrionidae Ischnura elegans (v.d. Linden, 1823) 0 0 6 0 0

Ensifera Decticidae Roeseliana roeseli (Hagenbach, 1822) 1 0 2 0 2
Caelifera Tetrigidae Tetrix sp. 0 0 1 0 0

Acrididae Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) 0 1 0 0 0
Indet. 0 0 1 0 0

Dermaptera Forficulidae Forficula auricularia  Linnaeus, 1758 1 0 0 1 0
Psocoptera Indet. 16 6 144 2 0
Heteroptera Corixidae Sigara sp. 0 0 0 0 2

Gerridae Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) 0 0 19 0 0
Gerris sp. 0 0 3 0 0

Pentatomidae Indet. 0 0 6 2 0
Lygaeidae Indet. 0 0 1 0 0
Piesmatidae Piesma capitatum (Wolff, 1804) 2 0 0 0 0
Miridae Agnocoris reclairei  E. Wagner 1949 0 0 29 0 0

Agnocoris rubicundus  Fallén, 1829 0 0 6 0 0
Deraeocoris lutescens (Schilling, 1836) 0 0 1 0 0
Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758) 0 1 0 0 0
Dicyphus pallidus (Herrich-Schaeffer, 1835) 0 0 1 0 0
Lygocoris lucorum  (Meyer-Dür, 1843) 0 0 1 0 0
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758) 1 1 0 0 0
Lygus rugulipennis  Poppius, 1911 2 1 0 0 0
Orthops basalis (Costa, 1852) 1 1 0 0 0
Ortothylus sp. 0 0 0 1 0
Stenodema calcaratum (Fallén, 1807) 3 2 0 0 0
Stenodema sp. 0 1 0 0 0
Indet. 3 2 80 3 2

Anthocoridae Orius minutus (Linnaeus, 1758) 2 0 2 2 0
Nabidae Himacerus apterus (Fabricius, 1798) 1 0 9 2 0

Nabis ferus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 0 0
Saldidae Indet. 0 0 2 0 0

Auchenorrhyncha  Cixiidae Cixius nervosus (Linnaeus,1758) 0 1 0 0 0
Delphacidae Calligypona reyi (Fieber, 1866) 1 0 0 0 0

Chloriona vasconica (Ribaut,1934) 0 1 0 0 0
Chloriona sp. 1 3 0 0 0
Euides speciosa (Boheman,1845) 2 0 0 0 0
Javesella pelucida (Fabricius, 1794) 1 0 0 0 0
Laodelphax striatellus (Fallén, 1826) 2 0 0 0 0
Delphax crassicornis (Panzer, 1796) 2 2 0 0 0
Indet. 0 0 56 15 0

Cercopidae Aphrophora alni (Fallén, 1805) 0 0 11 0 0
Cicadellidae Balclutha punctata (Fabricius, 1775) 1 0 0 0 0

Cicadella viridis (Linnaeus, 1758) 1 0 0 0 0
Empoasca solani (Curtis, 1846) 0 1 0 0 0
Euopteryx atropunctata (Goeze, 1778) 1 0 0 0 0
Macrosteles fieberi (Edwards, 1891) 1 0 0 0 0
Macrosteles sp. 1 0 1 0 0
Oncopsis carpini (Sahlberg, 1871) 0 0 0 0 2
Paralimnus phragmitis (Boheman, 1847) 1 0 0 0 0
Indet. 0 0 53 7 2

Sternorrhyncha  Psyllidae Livia juncorum (Latreille, 1798) 2 0 0 0 0
Psylla alni (Linnaeus, 1758) 1 0 0 0 0
Indet. 0 0 3 0 0

Triozidae Trioza urticae (Linnaeus, 1758) 3 3 0 0 0
Aphidiidae Hyalopterus pruni (Geoffroy,1762) 40 0 0 0 0

Aphidoidea indet. 27 9 658 149 2
Raphidioptera Raphidiidae Raphidia flavipes Stein, 1863 0 0 1 0 0

Raphidia xanthostigma Schummel, 1832 0 0 0 0 1
Planipennia Hemerobiidae Hemerobius sp.  7 0 0 1 0

Chrysopidae Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) 2 0 3 2 0
Chrysoperla sp. 3 0 0 0 0
Mallada prasina (Burmeister, 1839) 0 0 0 1 0



Přílohy

Příloha 1 (pokračování) 

A.sc. C.ca. C.ca. C.ca. A.ar.
1994 1994 1996 1996 1995

Lednice Lednice Lednice Lužice Lednice
Mecoptera Panorpidae Panorpa germanica  Linnaeus, 1758 0 0 2 0 0
Trichoptera Leptoceridae Athripsodes sp. 0 0 1 0 0

Oecetis furva (Rambur, 1824) 0 0 5 0 0
Oecetis lacustris (Pictet, 1834) 0 0 1 0 0
Oecetis ochracea (Curtis,1825) 2 0 27 0 0
Oecetis sp. 0 0 4 0 0
Indet. 0 0 4 0 0

Psychomyidae Indet. 0 0 1 0 0
Hydropsychidae Hydropsyche bulgaromanorum Malicky, 1977 0 0 1 0 0

Hydropsyche contubernalis Mc Lachlan, 1865 0 0 2 3 0
Hydropsyche sp. 0 0 2 0 0

Lepidoptera Tortricidae Indet. 1 0 0 0 0
Pyralidae Indet. 1 0 0 0 0
Geometridae Indet. 3 0 7 0 1
Noctuidae Apamea sp. 0 0 0 0 1

Caradrina sp. 1 0 0 0 0
Mythimna acetosellae (Den. et Schiff., 1775) 0 0 0 0 1
Indet. 2 0 0 0 0

Indet. imaga 0 0 41 6 0
Indet. larvy 0 0 27 4 0

Hymenoptera Tenthredinidae Indet. 1 0 0 0 1
Braconidae Indet. 2 8 0 0 0
Eurytomidae Tetramesa sp. 2 0 0 0 0
Torimidae Indet. 1 0 0 0 0
Eupelmidae Eupelmus sp. 1 0 0 0 0
Formicidae Lasius brunneus (Latreille, 1798) 1 0 0 0 4

Lasius distiguendus (Emery, 1916) 0 0 0 0 1
Lasius flavus (Fabricius, 1781) 5 0 0 0 6
Lasius sp. 11 0 0 0 0
Indet. 0 0 112 1 0

Indet. 0 0 34 1 0
Coleoptera Dytiscidae Acilius sulcatus (Linnaeus,  1758) 0 0 0 0 3

Hydrophilidae Indet. 0 0 2 0 0
Elateridae Adrastus sp. 1 0 0 0 0
Helodidae Microcara testacea (Linnaeus, 1758) 0 0 165 1 0
Cucujidae Indet. 0 2 0 0 0
Coccinelidae Indet. 6 0 0 0 0
Cryptophagidae Indet. 1 0 0 0 0
Curculionidae Sitona sp. 0 5 0 0 0
Scarabeidae Phyllopertha sp. 0 0 1 0 0

Rhizotrogus sp. 0 0 0 0 8
Indet. imaga 0 0 79 0 0
Indet. larvy 0 0 12 0 0

Diptera  Tipulidae Nephrotoma sp. 1 1 47 9 4
Limoniidae Epiphragma ocellare (Linnaeus, 1761) 0 0 0 0 2

Indet. 1 0 5 0 0
Ptychopteridae Ptychoptera sp. 0 0 5 0 0
Psychodidae Indet. 0 1 0 0 0
Chaoboridae Indet. 0 0 4 7 0
Culicidae Indet. 20 0 5 6 0
Chironomidae Indet. 287 8 1588 847 371
Nematocera Indet. 0 0 107 0 0
Mycetophilidae Indet. 1 0 1 0 0
Rhagionidae Rhagio lineola  Fabricius, 1794 2 1 6 0 0

Rhagio tringarius (Linnaeus, 1758) 0 0 1 0 0
Chrysopilus auratus (Fabricius, 1805) 2 0 1 0 0
Chrysopilus helvolus (Meigen, 1820) 12 6 0 0 0
Chrysopilus luteolus (Fallén, 1814) 0 0 3 0 0
Chrysopilus splendidus (Meigen, 1820) 1 0 0 0 0
Chrysopilus sp. 0 0 7 0 0

Stratiomyidae Chloromyia formosa (Scopoli, 1763) 0 0 1 0 1
Oplodontha viridula (Fabricius, 1775) 0 0 19 0 1
Pachygaster atra (Panzer, 1798) 1 0 13 2 0
Indet. 0 0 0 0 0



Přílohy

Příloha 1 (pokračování) 

A.sc. C.ca. C.ca. C.ca. A.ar.
1994 1994 1996 1996 1995

Lednice Lednice Lednice Lužice Lednice
Diptera Tabanidae Hybomitra sp. 1 0 2 0 1

Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758) 1 0 0 0 1
Tabanus sp. 0 0 1 0 0

Asilidae Leptogaster cylindrica (De Geer, 1776) 1 0 0 0 0
Therevidae Thereva plebeja (Linnaeus, 1758) 16 8 0 0 0

Thereva praecox (Egger, 1859) 1 0 0 0 0
Thereva sp. 3 0 26 1 0

Empididae Empis sp. 0 0 2 0 0
Hilara sp. 0 0 167 0 0
Platypalpus sp. 14 0 5 0 0

Dolichopodidae Dolichopus sp. 0 0 11 2 0
Sciapus sp. 0 1 0 0 0
Hercostomus sp. 1 0 2 0 0

Syrphidae Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758) 1 0 0 0 0
Eristalis intricarius (Linnaeus, 1758) 0 0 1 0 0
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) 1 3 1 0 0
Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758) 0 0 2 0 0
Mesembrius peregrinus (Loew, 1846) 0 0 2 0 0
Mallota cimbiciformis (Fallén, 1817) 0 0 1 0 0
Chalcosyrphus nemorum (Fabricius, 1805) 0 0 8 2 0
Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758) 0 8 7 1 0
Platycheirus clypeatus (Meigen,1822) 3 2 6 0 0
Platycheirus peltatus (Meigen, 1822) 0 0 1 0 0
Platycheirus scutatus (Meigen, 1822) 0 0 1 0 0
Platycheirus sp. 1 1 1 0 2
Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758) 0 1 0 0 0
Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822) 0 0 1 0 0
Metasyrphus corollae (Fabricius, 1794) 16 4 3 0 0
Metasyrphus latifasciatus (Macquart, 1829) 1 0 0 1 0
Metasyrphus luniger (Meigen, 1822) 2 2 1 0 0
Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) 0 0 2 0 0
Syrphus vitripennis  Meigen, 1822 1 0 3 1 1
Melangyna triangulifera (Zetterstedt, 1843) 0 0 1 0 0
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) 19 26 95 19 1
Sphaerophoria scripta (Linnaeus ,1758) 4 3 2 1 1
Sphaerophoria taeniata (Meigen, 1822) 0 0 1 0 0
Neoascia interrupta (Meigen, 1822) 0 0 2 0 0
Dasysyrphus albostriatus (Fallén, 1817) 0 0 2 0 0
Chrysotoxum verrali  Collin, 1940 0 0 3 0 0
Larvy 6 0 11 2 0
Puparia 0 0 4 0 0

Pipunculidae Indet. 0 0 4 0 0
Conopidae Myopa sp. 1 0 0 0 0
Otitidae Indet. 0 0 1 0 0
Lauxaniidae Lyciella sp. 2 0 0 0 0

Sapromyza sp. 1 0 0 0 0
Indet. 0 0 3 0 0

Pallopteridae Palloptera sp. 0 0 5 0 0
Lonchaeidae Indet. 0 0 2 0 0
Micropezidae Micropeza corrigiolata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 0 0
Ephydridae Notiphila sp. 0 0 8 0 0
Drosophilidae Indet. 0 0 4 0 0
Chloropidae Elachiptera cornuta (Fallén, 1820) 1 0 0 0 0

Indet. 0 0 0 1 0
Scathophagidae Norellisoma spinimana (Fallén, 1819) 2 0 0 0 0

Indet. 0 0 4 0 0
Anthomyidae Anthomyia liturata (Robineau-Desvoidy, 1830) 0 0 2 0 0

Botanophila varicolor (Meigen, 1826) 0 0 2 0 0
Delia sp. 0 0 3 0 0
Hydrophoria lancifer (Harris, 1780) 0 0 6 1 0
Hydrophoria sp. 0 0 5 0 0
Hylemya nigrimana (Meigen, 1826) 0 0 2 0 0
Hylemya urbica  v. d. Wulp, 1896 2 0 0 0 0
Hylemya variata (Fallén, 1823) 0 0 1 0 0



Přílohy

Příloha 1 (pokračování) 

A.sc. C.ca. C.ca. C.ca. A.ar.
1994 1994 1996 1996 1995

Lednice Lednice Lednice Lužice Lednice
Diptera Anthomyidae Hylemya sp. 0 0 3 0 0

Pegomya sp. 0 0 37 0 0
Indet. 0 0 8 0 0

Muscidae Coenosia agromyzina (Fallén, 1825) 1 0 0 0 0
Coenosia sp. 0 0 1 0 0
Fannia sp. 0 0 2 0 0
Helina sp. 0 0 48 0 0
Lispe sp. 1 0 1 0 0
Muscina levida (Harris, 1780) 0 0 2 0 0
Phaonia sp. 0 0 1 1 0
Indet. 0 0 15 0 0

Calliphoridae Lucilia caesar (Linnaeus, 1758) 0 0 3 1 0
Lucilia silvarum (Meigen, 1826) 3 0 0 0 0
Lucilia sp. 0 0 3 0 0
Cynomya mortuorum (Linnaeus, 1761) 0 2 0 0 0
Bellardia viarum (Robineau-Desvoidy, 1830) 2 0 0 0 0
Bellardia sp. 0 0 8 1 0
Pollenia sp. 5 0 4 0 0
Indet. 0 0 21 0 0

Sarcophagidae Heteronychia haemorrhoa (Meigen, 1826) 0 0 1 0 0
Nyctia sp. 0 0 1 0 0
Sarcophaga variegata (Scopoli, 1763) 1 1 0 0 0
Sarcophaga sp. 2 0 0 0 0

Tachinidae Actia sp. 1 0 0 0 0
Gymnosoma sp. 0 0 1 0 0
Loewia sp. 1 0 0 0 0
Indet. 0 0 3 0 0

Brachycera Indet. 0 0 19 0 0
Larvy Indet. 8 2 12 4 0



Přílohy

Příloha 2 : Přehled čeledí zjištěných v potravě mláďat rákosníka obecného (A.sc.),
velkého (A.ar.) a kukačky obecné (C.ca.).

A.sc. C.ca. C.ca. C.ca. A.ar.
1994 1994 1996 1996 1995

Lednice Lednice Lednice Lužice Lednice
Gastropoda Hydrobiidae 0 0 3 0 0

Lymnaeidae 0 0 40 6 0
Physidae 0 0 1 3 0
Planorbidae 0 0 49 0 0
Ancylidae 0 0 5 0 0
Succineidae 5 4 1 0 0
Pupillidae 0 0 2 0 0
Zonitidae 0 1 0 0 0
Helicidae 2 4 0 6 0

Araneida Theridiidae 2 0 25 1 0
Lyniphiidae 16 14 61 3 1
Tetragnathidae 4 6 43 3 9
Araneidae 5 0 4 2 3
Lycosidae 0 0 34 0 2
Agelenidae 0 0 9 0 0
Clubionidae 9 2 88 2 4
Philodromidae 4 2 8 0 0
Thomisidae 1 1 2 2 0
Salticidae 1 0 2 0 0
Indet. 9 2 26 0 3

Pseudoscorpionida Chernetidae 0 0 2 0 0
Opilionida Opilionida 1 0 0 0 0
Oniscidea Armadillidiidae 1 0 3 0 0
Ephemeroptera Baetidae 0 0 1 0 0
Odonata Libellulidae 0 0 2 0 0

Coenagrionidae 0 0 6 0 0
Ensifera Decticidae 1 0 2 0 2
Caelifera Tetrigidae 0 0 1 0 0

Acrididae 0 1 1 0 0
Dermaptera Forficulidae 1 0 0 1 0
Psocoptera Psocoptera 16 6 144 2 0
Heteroptera Corixidae 0 0 0 0 2

Gerridae 0 0 22 0 0
Pentatomidae 0 0 6 2 0
Lygaeidae 0 0 1 0 0
Piesmatidae 2 0 0 0 0
Miridae 10 9 118 5 2
Anthocoridae 2 0 2 2 0
Nabidae 1 1 9 2 0
Saldidae 0 0 2 0 0



Přílohy

Příloha 2 (pokračování)  

A.sc. C.ca. C.ca. C.ca. A.ar.
1994 1994 1996 1996 1995

Lednice Lednice Lednice Lužice Lednice
Auchenorrhyncha Cixiidae 0 1 0 0 0

Delphacidae 9 6 56 15 0
Cercopidae 0 0 11 0 0
Cicadellidae 6 1 54 7 2

Sternorrhyncha Psyllidae 3 0 3 0 0
Triozidae 3 3 0 0 0
Aphidoidea 67 9 658 149 2

Raphidioptera Raphidiidae 0 0 1 0 1
Planipennia Hemerobiidae 7 0 0 1 0

Chrysopidae 5 0 3 3 0
Mecoptera Panorpidae 0 0 2 0 0
Trichoptera Leptoceridae 2 0 42 0 0

Psychomyidae 0 0 1 0 0
Hydropsychidae 0 0 5 3 0

Lepidoptera Tortricidae 1 0 0 0 0
Pyralidae 1 0 0 0 0
Geometridae 3 0 7 0 1
Noctuidae 3 0 0 0 2
Indet. 0 0 61 10 0

Hymenoptera Tenthredinidae 1 0 0 0 1
Braconidae 2 8 0 0 0
Eurytomidae 2 0 0 0 0
Torymidae 1 0 0 0 0
Eupelmidae 1 0 0 0 0
Formicidae 17 0 112 1 11
Indet. 0 0 34 1 0

Coleoptera Dytiscidae 0 0 0 0 3
Hydrophilidae 0 0 2 0 0
Elateridae 1 0 0 0 0
Helodidae 0 0 165 1 0
Cucujidae 0 2 0 0 0
Coccinelidae 6 0 0 0 0
Cryptophagidae 1 0 0 0 0
Curculionidae 0 5 0 0 0
Scarabeidae 0 0 1 0 8
Indet. 0 0 91 0 0

Diptera Tipulidae 1 1 47 9 4
Limoniidae 1 0 5 0 2
Ptychopteridae 0 0 5 0 0
Psychodidae 0 1 0 0 0



Přílohy

Příloha 2 (pokračování)

A.sc. C.ca. C.ca. C.ca. A.ar.
1994 1994 1996 1996 1995

Lednice Lednice Lednice Lužice Lednice
Diptera Chaoboridae 0 0 4 7 0

Culicidae 20 0 5 6 0
Chironomidae 278 8 1588 847 377
Mycetophilidae 1 0 1 0 0
Nematocera indet. 0 0 107 0 0
Rhagionidae 17 7 18 0 0
Stratiomyidae 1 0 33 2 2
Tabanidae 2 0 3 0 2
Asilidae 1 0 0 0 0
Therevidae 20 8 26 1 0
Empididae 14 0 174 0 0
Dolichopodidae 1 1 13 2 0
Syrphidae 55 50 162 27 5
Pipunculidae 0 0 4 0 0
Conopidae 1 0 0 0 0
Otitidae 0 0 1 0 0
Lauxaniidae 3 0 3 0 0
Pallopteridae 0 0 5 0 0
Lonchaeidae 0 0 2 0 0
Micropezidae 1 1 0 0 0
Ephydridae 0 0 8 0 0
Drosophilidae 0 0 4 0 0
Chloropidae 1 0 0 1 0
Scathophagidae 2 0 4 0 0
Anthomyidae 2 0 69 1 0
Muscidae 2 0 70 1 0
Calliphoridae 10 2 39 2 0
Sarcophagidae 3 1 2 0 0
Tachinidae 2 0 4 0 0
Brachycera indet. 0 0 19 0 0
Larvy indet. 8 2 12 4 0
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