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Takoví normální zabijáci

O kukačkách, evoluci a přírodních závodech ve zbrojení



Proč zabijáci?

Proč právě kukačka?

... no tak to 
každopádně!



Kukaččí příbuzenstvo

Kukaččí příbuzenstvo

kukačka smaragdová

kukačka ani



Kukaččí příbuzenstvo

Kukačka guira

Kukaččí příbuzenstvo

Kukačka 
malajská



Kukaččí příbuzenstvo

„Kukaččí“ zvyky

medozvěstka křiklavá (Indicator indicator)



„Kukaččí“ zvyky

vlha malá (Merops pusillus)





Hrabáč (Orycteropus afer)



Proč o kukačce dnes víme více než dřív?

parazitparazit

hostitel hostitel 



• koevoluce

• adaptace protiadaptace

hostitel parazit
kladení agresivita nenápadné chování

Závody ve zbrojení mezi 
hostitelem a parazitem



Super-rychlé kladení

Foto: OldFoto: Oldřřich Mikulicaich Mikulica

• koevoluce

• adaptace protiadaptace

hostitel parazit
kladení agresivita nenápadné chování

inkubace odmítání vajec mimikry vajec

Závody ve zbrojení mezi 
hostitelem a parazitem



Mimikry

Jak vznikají mimikry?

rákosník velký vs. 
kukačka  .   



Hostitel

Kukačka

Bez mimikry

Mimikry

Přijímá Odmítá

Změna hostitele

Jak vznikají mimikry?

• koevoluce

• adaptace protiadaptace

hostitel parazit
kladení agresivita nenápadné chování

inkubace odmítání vajec mimikry vajec
mláďata odmítání mláďat mimikry mláďat

Závody ve zbrojení mezi 
hostitelem a parazitem



Tradiční paradox
Parazitická vejce mimetická odmítána
Parazitická mláďata ne-mimetická ne-odmítána

Mimikry kukaMimikry kukaččččíích mlch mlááďďatat

KukaKukaččka bronzovka bronzováá
((Chrysococcyx basalisChrysococcyx basalis))



Yang et al. J. Avian Biol. 2013

Jak zatočit s příživníky?
• lejsek bleděmodrý (Eumyias thalassinus)
• sympatr. kukačky - 11 spp.!
• není parazitován (n = 50 hnízd)
• odmítání vajec - 0%

Kukačka prostřední
(Cuculus saturatus)

kukačka smaragdová
(Chrysococcyx maculatus)

Jak zatočit 
s příživníky?



• výběr umístění hnízda?
• rehek mongolský (Phoenicurus auroreus)
• 16% par., 73% odm. vajec

Jak zatočit s příživníky?

Předávkujte je chitinem!
• cross-fostering & smrt: 
• 100% (n = 12) vs. 0% (n = 6)



Kukaččí pověry

Proč si kukačka hnízdo nestaví?

Kukaččí pověry

„Kukačka se nestará o potomstvo, protože  

• je zbabělá (Aristoteles)

• je příliš horkokrevná (Levaillant)

• je příliš chladnokrevná (anon. in Baldamus)

• jí chybí inteligence (anon. in Baldamus)



Kukaččí pověry

„Kukačka se nestará o potomstvo, protože by mláďata 
nestrávila chlupaté housenky“

Foto: OldFoto: Oldřřich Mikulicaich Mikulica

Kukaččí pověry

„Kukačka je polyandrická – jedna samička 
má více samečků“



Kukaččí pověry

„Samice kukačky aktivně a vědomě napodobuje vejce hostitele 
– koukne do hnízda a naklade podobně vyhlížející vejce“

a kruci ... a kruci ... 
kropenatkropenatéé ......

Kukaččí pověry

„Samice naklade vejce na zem a pak s ním hledá hnízdo 
hostitele s podobnými vejci“

Edgar Chance 1940: The truth about the cuckoo. 
Country Life, London.



Kukaččí pověry

Proč je malá kukačka v hnízdě sama?



Kukaččí pověry

„Mládě kukačky je v hnízdě samo, protože 
umačkalo mláďata hostitele k smrti“

Foto: Juha HaikolaFoto: Juha Haikola

Kukaččí pověry

„Mládě kukačky je v hnízdě samo, protože 
hostitel sám pozabíjel své potomstvo“



Kukaččí pověry

„Mládě kukačky je v hnízdě samo, protože 
sežralo pěstounova mláďata a nakonec i jejich matku“

Foto: OldFoto: Oldřřich Mikulicaich Mikulica

Kukaččí pravda

„Mládě kukačky je v hnízdě samo, protože 
vytlačilo z hnízda pěstounova vejce a/nebo mláďata“



„Mládě kukačky je v hnízdě samo, protože 
... Viz časopis Vesmír!“



Kukaččí pověry

„V úrodných letech se místo normálních mláďat drobným 
pěvcům líhnou kukačky“



Galerie nejGalerie nejččastastěějjšíších hostitelch hostitelůů

Mimikry



Barva

≠ objektivní fyzikální vlastnost!

= psycho-fyzikální jev

Ptáci to vidí jinak



Mimikry

Igic et al. Proc. R. Soc. Lond. B 2012

Jako vejce vejci - ale proč?
• mimikry - chemické nebo perceptuální?
• JNDs & koncentrace pigmentů



Igic et al. Proc. R. Soc. Lond. B 2012

Pigmenty jsou vnitrodruhově plastické
• CZ - primární vs. sekundární hostitel

Igic et al. Chemoecology 2010

Pigmenty jsou evolučně konzervativní
• moa, emu, pštros

Megalapteryx 
didinus



K čemu je to dobré?

• „Jak tím prospějete republice?“
• Existuje hloupější otázka?

K čemu je to dobré?

• Co by se stalo, kdyby … ?
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Díky ... !



Díky ... !(?)



DDěěkujemekujeme
za Vaza Vašši i 

pozornost, pozornost, 
milmilíí

host(itel)host(itel)éé!!

Studujte v Olomouci ... !☺



Studujte v Olomouci ... !☺

Studujte v Olomouci ... !☺


