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Kukačka obecná: 
triky, bludy a 

poučení
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Proč právě kukačka?
• lidové písně a pověry

• pohádky

• určování času

• populární kultura

„Rákosník krmí věčně hladovou kukačku.“ 
Foto: O. Mikulica (National Geographic 2004)

Proč právě kukačka?

... no tak to 
každopádně!
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Kukaček ubývá ... ale proč?

Kukaček ubývá ... ale proč?
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Kukaččí příbuzenstvo

Scythrops novaehollandiae

Centropus grillii

Neomorphus geoffroyi

Kukaččí příbuzenstvo

Chrysococcyx maculatus

Crotophaga ani
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Kukaččí příbuzenstvo

Guira guira

Kukaččí příbuzenstvo

Cuculus 
fugax
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Obligátní mezidruhový parazitismus:
kukačky (Cuculinae, Neomorphinae)

vlhovci (Icteridae: Molothrus, Agelaioides, Scaphidura)

vdovkovití (Viduidae)

medozvěstky (Indicatoridae)

kachnice černohlavá (Heteronetta atricapilla)

„Kukaččí“ zvyky

„Kukaččí“ zvyky
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Proč o kukačce dnes víme více než dřív?
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parazitparazit

hostitel hostitel 

• koevoluce

• adaptace protiadaptace

mimikry mláďatodmítání mláďatmláďata
mimikry vajecodmítání vajecinkubace

nenápadné chováníagresivitakladení
parazithostitel

Závody ve zbrojení mezi 
hostitelem a parazitem
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adaptace a protiadaptace

Závody ve zbrojení mezi 
hostitelem a parazitem

Kukaččí pověry

„Kukačka je sice parazit, 
ale hnízdo si občas sama postaví“
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Kukaččí pověry

Proč si kukačka hnízdo nestaví?

Kukaččí pověry

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

„Kukačka se nestará o potomstvo, protože 

• je zbabělá (Aristoteles)

• je příliš horkokrevná (Levaillant)

• je příliš chladnokrevná (anon. in Baldamus)

• je příliš krátce na hnízdišti (Herrick)

• by nemohla inkubovat 20 vajec (Rey) 

Kukaččí pověry

„Kukačka se nestará o potomstvo, protože 

• má „hormonální disbalanci“ (Friedmann)

• pochází přímo z plazů (Baker)

• jí chybí „orgán lásky“ (anon. in Baldamus)

• jí chybí inteligence (anon. in Baldamus)
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Kukaččí pověry

„Kukačka je polyandrická – jedna samička 
má více samečků“

Kukaččí pověry

„Samec odlákává hostitele od hnízda 
a samice mezitím naklade vejce“
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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

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

Hostitel

Kukačka

Bez mimikry

Mimikry

Přijímá Odmítá

Změna hostitele



14

Kukaččí pověry

„Kukačka je mafián, který likviduje hnízda hostitelů, 
jež odmítli její vejce“

Kukaččí pověry

Proč je malá kukačka v hnízdě sama?
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Kukaččí pověry

„Mládě kukačky je v hnízdě samo, protože 
samice kukačky zlikvidovala hostitelovo potomstvo“

Kukaččí pověry

„Mládě kukačky je v hnízdě samo, protože 
umačkalo mláďata hostitele k smrti“
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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“
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„Mládě kukačky je v hnízdě samo, protože 
... viz dubnové číslo časopisu Vesmír!“

Kukaččí pověry

„Mládě kukačky je zplozeno samcem kukačky, který
se spáří se samicí hostitele“
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Kukaččí pověry

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

Galerie nejčastějších hostitelůGalerie nejčastějších hostitelů
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Mimikry

Mimikry vs. podobnost

vdovka malá
(Vidua chalybeata)

amarant malý
(Lagonosticta senegala)



20

Mimikry
• vs. krypse
• definice: signál vs. šum

mimetik                             model                       operátor

Mimikry
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Rozpoznávání a diskriminace

rákosník velký vs. 
kukačka  .   

Rozpoznávání a diskriminace
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Barva

≠ objektivní fyzikální vlastnost!

= psycho-fyzikální jev

Barva
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Mimikry

Mimikry

Anomalospiza imberbis
Prinia subflava
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Mimikry

• ekologické poddruhy

• DNA mitochondriální vs. jaderná

• opakovaná kolonizace hostitele

Mimikry
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Podněty pro rozpoznávání
Marťané mají grant na studium rozpoznávání lidí...

Lidí mají grant na rozpoznávání ptačích vajec ...

mimetické 

nemimetické

Tradiční paradox
odmítánamimetickáParazitická vejce
ne-odmítánane-mimetickáParazitická mláďata
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Co si z toho odnést?

(Kukačka) jako konkrétní model obecného jevu

Koevoluce & závody ve zbrojení 

Lidské vnímaní světa vs. (cizí) „realita“

Barva, podobnost...relativita, antropomorfismus

Kritické myšlení

Díky ... !



27

Díky ... !(?)
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DěkujemeDěkujeme
za Vaši za Vaši pozornost,pozornost,

milí milí host(itel)é!host(itel)é!


