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Bizarní kukačky vs. AFO 

• „zelená medicína“
• „gay a lesbický parenting“
• nuda – organismy 1 druhu! :-)
• albatros laysanský (Phoebastria immutabilis)
• naturalistické & moralistické bludy



Proč se zabývat kukačkami?

... no tak to 
každopádně!

• úspěšný útěk od rodičovské péče

Proč se zabývat kukačkami?



• „kukačku kakažždý zndý znáá ... 
pod mylnými ppod mylnými přředsudky edsudky 
a domna domněěnkaminkami.“

Kněžourek 1905: České lesnické rozhledy

Proč se zabývat kukačkami?

Vesmír 2011

• Kolikrát kukačka zakuká, tolik roků do smrti ...
• ... nebo svatby

Bludy zjevné i důvěryhodné



Bludy od začátku poznání ...

Aristoteles (384 – 322 př. n. l.): Historia Animalium 

Vejce nosí v zobáku a hledá hostitele

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

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



Kukačka je polyandrická

• podle hlasu ano (samci > samice)
• genetika: promiskuita
• pozor - prosté pozorování mate (laikové! :-)

Marchetti et al. 1998: Science

Gilbert White v dopise ctěnému Dainesovi Barringtonovi, roku 1789, s. 109

„„SkandSkandáálnlníí ururáážžka mateka mateřřských citských citůů““



Vesmír 2010

Vraždění neviňátek

• kukačka chocholatá

x

Vraždění neviňátek

Vesmír 2001



Spottiswoode & Koorevaar Biol. Lett. 2012

Vraždění neviňátek
vlha malá - Merops pusillus

medozvěstka křiklavá - Indicator indicator

Spottiswoode & Koorevaar Biol. Lett. 2012

Vraždění neviňátek

• video?



x

x Vraždění viňátek

• kukačka je zajímavá …
• ... jen jako konkrétní model pro obecné otázky

Dawkins & Krebs Proc. R. Soc. 1979

Závody ve zbrojení

hostitel parazit
kladení agresivita nenápadné chování

inkubace odmítání vajec mimikry vajec
mláďata odmítání mláďat mimikry mláďat



"život sám"

Závody ve zbrojení

adaptace a protiadaptace

Závody ve zbrojení



MimikryMimikry

Ekologické poddruhy

Davies & Brooke 1989: J. Anim. Ecol. 



Ekologické poddruhy

Gibbs et al. Nature 2000

Hostitel

Kukačka

Bez mimikry

Mimikry

Přijímá Odmítá

Změna hostitele

• udržování mimikry
• W-chromozom ...
• ... i vliv samců!

Fossoy et al PRSL 2011

Vědecká pravda ... pro dnešek

Gloag et al PRSL 2012

• nic nevíme definitivně
• co je dnes 19. dubna 2012 nového?
• více paraz. vajec = větší přežívání vajec hostitele



Barva

XXX

• objektivně neexistuje
• psycho-fyzikální jev

Ptáci to vidí jinak

Withgott 2000: BioScience



Mimikry jsou v oku pozorovatele

• visual modelling
• co vnímá relevantní pozorovatel (= ne člověk)

Cassey et al. 2008: Biol. Lett.

mimetické

ne-mimetické

Co vidí relevantní pozorovatel?

• visual modelling
• trichromat – trojúhelník
• tetrachromat – jehlan

Stoddard & Stevens 2011: Evolution

kukakukaččkaka hostitelhostitel

x



Jaký je mechanismus mimikry?

• chemické mimikry (k. má stejné pigmenty)
• perceptuální mimikry (k. dělá jinak stejný dojem)
• kapalinová chromatografie (HPLC)
• biliverdin, protoporphyrin

• mezidruhově konzervativní
• vnitrodruhově flexibilní

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

Lecos už víme, ale ...

Jenner 1788: Phil. Trans. R. Soc. Lond.



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

Tvořivost prostého lidu

K čemu je to dobré?

• Co by se stalo, kdyby … ?

Pragmatická otázka

K čemu je to dobré?



Díky

Díky



Díky

Díky za Vaši pozornost, milí host(itel)é!


