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ÚVOD 
 
Rodičovská péče je obvykle definována jako jakékoli chování, které rodiče směřují na 
potomky a které zvyšuje přežití nebo kvalitu mláďat (Walters 1984). Clutton-Brock (1991) ji 
definoval jako “Jakoukoli formu rodičovského chování, která pravděpodobně zvýší fitness 
potomků rodičů”. Rodičovská péče je v populacích udržována a je adaptivní proto, že zvyšuje 
pravděpodobnost přežití a reprodukce potomků (Gowaty 1996). V užším slova smyslu 
zahrnuje u ptáků péči o vejce a mláďata (Clutton-Brock 1991). Alespoň nějaká forma 
rodičovské péče se vyskytuje u více než 99% ptačích druhů (Buntin 1996). Výjimkou je asi 
90 druhů hnízdních parazitů, kteří se přiživují na rodičovském chování jedinců jiných druhů 
(Rothstein & Robinson 1998; Davies 2000). Pro všechny druhy platí, že zvyšující se 
rodičovská péče zvyšuje naději mláďat na přežití, avšak potenciálně snižuje dlouhodobé 
přežití rodičů (trade-off between current & future reproduction; Burger 1981; Linden & 
Møller 1989; Nur 1984; Clark & Ydenberg 1990; Roff 1992; Jacobsen et al. 1995; Nilsson & 
Gårdmark 2001;  Williams in Verboven & Tinbergen 2002). 

Optimální délka období rodičovské péče je pro rodiče taková, která maximalizuje 
jejich reprodukční úspěšnost. Optimální délka této periody by pro mláďata měla být taková, 
aby zvýšila jejich pravděpodobnost přežití do reprodukčního věku. Potomci mohou být proto 
selekcí nuceni vyžadovat více rodičovské péče, než jsou rodiče ochotni poskytnout a zájmy 
rodičů a potomků mohou tudíž v tomto ohledu vstupovat do konfliktu (Trivers 1974). 

U mnoha druhů ptáků je péče rodičů o mláďata rozdělena na dvě období - péči o 
mláďata během jejich pobytu na hnízdě (hnízdní péče) a péči o mláďata poté, co vylétnou, 
tzv. pohnízdní péče. Délka těchto period se u různých druhů liší. Hnízdní péče některých 
pěvců je velmi krátká, například u lesňáčka žlutočelého (Vermivora celata) trvá pouze 9 dní, 
zatímco u řady trubkonosých či veslonohých může trvat i několik měsíců (např. u tereje 
červenonohého Sula sula 130 dní). Pohnízdní péče trvá od několika týdnů u většiny pěvců až 
do několika měsíců u velkých dravců (Arroyo et al. 2002). 

Několik hypotéz se snaží vysvětlit, čím je zapříčiněno ukončení hnízdní péče u ptáků 
(Johnson et al. 2004): 

(1) Hypotéza rodičovské manipulace (Parental manipulation hypothesis) navrhuje, že 
rodiče stimulují mláďata k vylétávání  změnami v chování. Rodiče mohou donutit mláďata 
opustit hnízdo například snížením intenzity krmení (orlovec říční Pandion haliaetus, Green 
1976; sokol stěhovavý Falco peregrinus, Ratcliffe 1980; luňák hnědý Milvus migrans, 
Bustamante & Hiraldo 1990; sýkora horská Parus gambeli, Grundel 1987; racek stříbřitý 
Larus argentatus, Graves et al. 1991; alkoun holubí Cepphus columba, Emms & Verbeek 
1993; moták lužní Circus pygargus, Arroyo et al. 2002; datel zlatý Colaptes auratus, Wiebe 
& Elchuk 2003), lákáním mláďat z hnízda pomocí potravy či vokalizací (sýkora modřinka 
Parus caeruleus, Arnold & Arnold  1952;  sýkora koňadra Parus major, Walker 1972; sokol 
stěhovavý, Ratcliffe 1980; luňák hnědý Milvus migrans, Bustamante & Hiraldo 1990; ťuhýk 
bojovný Lanius ludovicianus, Woods 1993) případně i zvýšenou agresí vůči mláďatům 
(kolibřík Clémenciin Lampornis Clémenciae, Ficken 2002). 
            (2) Hypotéza prahové velikosti (Threshold size hypothesis) předpokládá, že mláďata 
vylétnou po dosažení určitého stupně vývoje, který je kritický pro jejich další přežití mimo 
hnízdo (buřňák Audubonův Puffinus lherminieri, Harris 1969; papuchalk ploskozobý 
Fratercula arctica, Harris 1983; sýkora babka Parus palustris, Nilsson 1990, Nilsson & 
Svensson 1993; lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca, Nilsson & Svensson 1993; rorýs 
obecný Apus apus, Martins 1997; vlaštovka stromová Tachycineta bicolor, Michaud & 
Leonard 2000; papuchalk růžkatý Cerorhinca monocerata, Deguchi et al. 2004; střízlík 
domácí Troglodytes aedon, Johnson et al. 2004). Po dosažení této prahové velikosti převýší 
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zisky z opuštění hnízda zisky ze setrvání na hnízdě. Mláďata mohou mít například užitek z 
opuštění hnízda, když je riziko predace na hnízdě větší než mimo ně. Opuštění hnízda může 
mláděti také usnadnit získávání potravy snadnějším kontaktem s rodiči díky zvýšené mobilitě 
mláděte a přechodem na samostatné krmení. 

(3) Hypotéza kompetice mezi mláďaty (Nestling competition hypothesis) je založena 
na předpokladu, že vylétávání zahajuje mládě, které je nejmenší nebo v nejhorší kondici, a 
není proto schopno konkurovat svým sourozencům v kompetici o potravu. Mimo hnízdo se 
může pokusit opatřit si potravu samo (rorýs obecný, Martins 1997) nebo získat více potravy 
od rodičů, kteří upřednostňují krmení již vylétnutých mláďat (sýkora koňadra, Lemel 1989). 

(4) Hypotéza příbuzenské selekce (Kin selection hypothesis) je založena na představě, 
že v některých situacích může nejstarší a nejlépe vyvinuté mládě zpomalit začátek vylétávání, 
aby zvýšilo své inkluzivní fitness. Toto zpoždění by jeho později vylíhnutým sourozencům 
poskytlo navíc čas dospět a vyrůst, čímž by zřejmě vzrostla jejich šance na přežití (střízlík 
domácí, Freed 1988). 

Při ukončení pohnízdní péče se může uplatňovat snižování rodičovských investic, jako 
je tomu u motáků lužních (Arroyo et al. 2002), rodičovská agrese, pozorovaná například u  
orlů iberských Aquila (heliaca) adalberti (Alonso et al. 1987) nebo se mláďata osamostatní, 
jakmile jsou schopna potravu získat sama efektivněji, než žadoněním na rodičích (Davies 
1976, 1978).  

 Ve své práci jsem se zaměřila na faktory určující délku hnízdní péče u pěvců 
hnízdících v otevřených hnízdech. Hnízdní péči jsem definovala jako dobu mezi vylíhnutím  a 
vylétnutím snůšky1 (v obou případech průměr z hodnot pro všechna čtyři mláďata). Jelikož 
pro „vylétnutí“ existuje několik různých významů (Burger 1980; Middleton & Prigoda 2001), 
považuji ve své práci za vylétnutí trvalé opuštění hnízda mláďaty (viz např. Gill 1994; Koford 
et al. 1994). 

Nedutinové hnízdiče jsem zvolila z toho důvodu, že všechny práce, které se dosud 
zabývaly podobným tématem u pěvců se zaměřily na hnízdiče dutinové (sýkora horská, 
Grundel 1987; sýkora koňadra, Lemel 1989; sýkora babka, Nilsson 1990, Nilsson & Svensson 
1993; lejsek černohlavý, Nilsson & Svensson 1993; špaček obecný Sturnus vulgaris, Litovich 
& Power 1992; vlaštovka stromová, Michaud & Leonard 2000; střízlík domácí, Freed 1988, 
Johnson et al. 2004). Mezi oběmi skupinami jsou však velké rozdíly. Nedutinoví hnízdiči mají 
menší snůšky (Nilsson 1986), nižší hnízdní úspěšnost (Nice 1957), jsou více zatížení predací a 
mají kratší hnízdní péči (Martin & Pingjun 1992; Martin 1995) než hnízdiči dutinoví. 

Otestovala jsem uvedené hypotézy abych  
1) zjistila, kdo určuje věk, ve kterém  mláďata opouštějí hnízdo u pěvců hnízdících 

v otevřených hnízdech,  
2) zjistila, zda mezi rodiči a jejich potomky dochází ke konfliktu ohledně délky 

hnízdní péče a 
3) porovnala své výsledky s daty získanými pro pěvce, hnízdící v dutinách. 
Testovala jsem následující predikce (číslování odpovídá výše uvedeným hypotézám): 
Predikce 1: Platí-li hypotéza rodičovské manipulace, pak je délka hnízdní péče plně 

pod kontrolou rodičů, kteří ji budou ukončovat snižováním frekvence krmení, lákáním mláďat 
z hnízda nebo agresivním chováním vůči mláďatům. 

Predikce 2: Pokud platí hypotéza prahové velikosti mláděte, pak vylétávání zahájí 
nejvyspělejší mládě. 

Predikce 3: Pokud platí hypotéza kompetice mezi mláďaty pak jako první opustí 
hnízdo mládě nejmenší nebo v nejhorší kondici. 
                                                 
1 Vzhledem k tomu, že čeština nerozlišuje mezi anglickým clutch a brood, používám pro jednoduchost v této 
práci termín „snůška“ nejen pro vejce, ale pro mláďata z nich vylíhlá. 
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Jako modelový druh jsem zvolila rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus). 
Protože se mláďata z jedné snůšky líhnou v rozmezí 24 hodin, není tento druh vhodný pro 
testování hypotézy příbuzenské selekce, která předpokládá větší asynchronii v líhnutí, a proto 
nebyla tato hypotéza v mé práci testována. 
 
METODIKA 
 
Charakteristika lokality 
Terénní práce probíhaly na rybniční soustavě u obce Lužice (okres Hodonín; 48°51´N, 
17°04´E) v letech 2002 – 2004, vždy od začátku června do poloviny července. Celá soustava 
zahrnuje sedm rybníků (Bojanovický, Komárovský, Nad sádkami, Výtopa, Novodvorský, 
Dvorský, Písečenský a Lužický), z větší části využívaných ke kapro–kachnímu chovu. 
Rákosník obecný zde hnízdí převážně v rákosu obecném (Phragmites australis), tvořícím 
největší část litorálního porostu, a vzácněji pak i v orobinci úzkolistém (Typha angustifolia).  
 
Velikost snůšek a značení mláďat 
Do pokusů jsem zahrnula pouze snůšky, které obsahovaly čtyři mláďata, abych eliminovala 
případný vliv velikosti snůšky na rodičovskou péči (Rytkönen et al. 1996). Tento počet jsem 
zvolila z toho důvodu, že jde v našich podmínkách o průměrnou velikost snůšky rákosníka 
obecného (Hudec 1983), a tudíž reprezentuje přirozenou situaci. Pokud to situace 
umožňovala, upravovala jsem na požadovanou velikost i snůšky větší nebo menší. Tyto 
úpravy jsem prováděla přemístěním jednoho mláděte do jiného hnízda v případě, že snůška 
obsahovala původně pět mláďat, nebo přidáním mláděte nebo mláďat stejného věku z jiného 
hnízda, pokud snůška obsahovala méně než čtyři mláďata. Náhradní hnízdo pro „nadbytečné“ 
mládě jsem vybírala  tak, aby jeho noví „sourozenci“ byli přibližně stejného věku.   

Mláďata v každém hnízdě, které jsem dále využívala k pozorování a pokusům,  jsem 
značila brzy po vylíhnutí černým lihovým fixem na prsty nohou tak, abych mohla  jedince 
bezpečně rozeznat. Protože se značení vlivem otěru postupně ztrácelo, bylo nutno ho při 
každé manipulaci s ptáky obnovovat. V roce 2004 jsem navíc mláďata 8. den po vylíhnutí 
značila anilinovými barvami na temeno hlavy, čímž jsem usnadnila identifikaci při vylétávání.  
 
Experimentální skupiny 
Délka hnízdní péče trvá u rákosníka obecného průměrně 10 – 11 dní (Cramp 1992, Hudec 
1983). Abych zjistila, zdali ze strany rodičů dochází k  manipulaci délky této periody, 
konfrontovala jsem rodiče s mláďaty o 3 – 6 dnů staršími respektive mladšími, než tomu bylo 
za původní přirozené situace. Docílila jsem toho vzájemnou výměnou mladších a starších 
snůšek a získala tak čtyři kategorie: 
Mladší, kde jsem původní snůšku ve dni 5 – 7 vyměnila za snůšku o 3 – 6 dní mladší (obr. 1). 
Rodiče tak obdrželi mláďata o 3 – 6 dní mladší, než byla jejich původní snůška a byli proto 
nuceni starat se o ně o 3 – 6 dní déle.  
Starší, kde jsem původní snůšku ve dni 1 – 4  vyměnila za snůšku o 3 – 6 dní starší (obr. 2). 
Rodiče tak obdrželi mláďata, která byla o 3 – 6 dní starší než jejich původní snůška a byla 
proto schopna vylétnout dříve. 
Kontrolní manipulovaná, kde jsem původní snůšku ve dni 2 vyměnila za snůšku stejného 
věku, abych vyloučila případný vliv manipulace s mláďaty na rodičovské chování. 
Kontrolní nemanipulovaná, která zůstala bez jakéhokoli zásahu a představovala proto 
přirozenou situaci. 

Jako den 0 jsem určila den, kdy se vylíhlo poslední (čtvrté) mládě. Výměna snůšek 
byla vždy naplánována tak, aby proběhla co nejrychleji. Všechna mláďata z jednoho hnízda 
jsem převezla na kole nebo autem do  hnízda, které jsem vybrala na základě výše uvedených  
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Obr. 1. (vlevo) Mládě rákosníka obecného ve věku 2 dnů. V tomto věku byly snůšky nejčastěji používány 
k výměnám za snůšky starší, čímž došlo k prodloužení období, po které se rodiče museli o snůšku starat. 
Obr. 2. (vpravo) Mládě rákosníka obecného ve věku 7 dní. V tomto věku byly snůšky nejčastěji používány 
k výměnám za snůšky mladší, čímž došlo ke zkrácení období, po které se rodiče museli o snůšku starat (foto 
T.Grim). 
 
 
kritérií. Zde jsem ji vyměnila za původní snůšku a tu naopak převezla do hnízda prvního. 
Byla-li vzdálenost mezi hnízdy velká, zůstal některý z kolegů u prvního (dočasně prázdného) 
hnízda. Jeho přítomnost měla rodičům zabránit v návratu na hnízdo, a zamezit tak jeho 
případnému opuštění z důvodu nepřítomnosti mláďat. 

 
Sledování  rodičovské péče 
Ve dnech 0, 2, 3, 7 a 8 jsem hnízdo každé kategorie, tj. Mladší, Starší, Kontrolní 
manipulovaná a Kontrolní nemanipulovaná po dobu 90 min natáčela na videokameru. Hnízda 
s jedním mládětem (viz níže) jsem natáčela pouze dny 2, 3, 7 a 8. V případě nepříznivého 
počasí nebo jiné neočekávané události jsem záznam pořizovala v jiné dny. Tyto záznamy  
však v této práci nebyly použity. Na jednotlivých hnízdech jsem prováděla natáčení pokud 
možno ve stejnou denní dobu, abych eliminovala možný vliv měnící se intenzity krmení 
během dne (např. Cox 1960; Knapton 1984). Videozáznam jsem nepořizovala za deště, velmi 
silného větru, u hnízd, jejichž umístění neumožňovalo instalaci kamery (např. hnízda daleko 
od pevného břehu či v hlubší vodě) a u hnízd, kde rodiče odmítali po první instalaci kamery 
krmit. Kameru jsem umisťovala na stativu 1,5 m od hnízda vždy pokud možno tak, aby 
hnízdo bylo snímáno shora. Kamera byla maskovaná krytem ze zelené, případně maskovací 
látky, což mělo snížit nápadnost kamery a tím i případnou nedůvěru ptáků v cizí objekt.  Ze 
stejného důvodu jsem  povrch stativu opatřila nelesklým zeleným nástřikem. Celkem jsem 
takto během tří sezón pořídila 155 nahrávek, z nichž bylo v této práci k porovnání rodičovské 
péče použito 130. Ze záznamů jsem vždy za použití videowalkmanu analyzovala 60 min od 
okamžiku, kdy jeden z rodičů začal krmit mláďata. Zaznamenávala jsem 

– počet příletů rodičů na hnízdo, při nichž byla mláďata krmena 
– počet příletů rodičů na hnízdo, při nichž nebyla mláďata krmena 
– počet zahřívacích úseků 
– celkovou  délku zahřívání (v sekundách) 
Neanalyzovala jsem ty záznamy, u nichž to neumožňovala nekvalitní nahrávka, a také 

ty, kde rodiče po celou dobu natáčení nenakrmili ani jednou. V této práci jsem použila pouze 
počet příletů rodičů na hnízdo, při nichž byla mláďata krmena, tj. celkovou frekvenci krmení.  

 
Sběr biometrických dat 
Ve dnech 0, 2, 3, 7 a 8  jsem mláďatům ve všech typech hnízd (tzn. všech čtyřech pokusných 
kategoriích i hnízdech, obsahujících jen jedno mládě) měřila digitálním posuvným měřidlem 
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délku tarsu a  ve dni 8 dřevěným pravítkem se zarážkou i délku křídla mláďat s přesností na 
0.1 mm u tarsu a 0.5 mm u křídla. V případě nějaké neočekávané události jsem mláďata 
měřila  jiné dny. Jelikož jsem délku křídla zaznamenávala pouze v roce 2004 a tento rok byla 
hnízdí úspěšnost nízká v důsledku predace nezahrnula jsem pro malou velikost vzorku (n = 
28) tento údaj do výsledků. Sběr biometrických jsem prováděla standardními metodami, 
jejichž popis uvádí např. Hromádko (1998). Ve stejné dny jsem mláďata také vážila na 
digitální váze s přesností na 0.01 g. Odpovídal-li den měření dnu filmování, měřila jsem 
mláďata vždy až po ukončení filmování.  
 
Testování hypotézy rodičovské manipulace 
Abych mohla srovnat chování rodičů mezi pokusnými kategoriemi, zaznamenávala jsem 
několikrát během období péče o mláďata na hnízdě frekvenci krmení u všech kategorií snůšek 
(viz výše). 

 Kdyby rodiče kontrolovali délku hnízdní péče a krmili například podle pravidla: 
„Krm po dobu x dní a poté sniž nebo přeruš krmení“, potom by bylo možno předpokládat 
snížení frekvence krmení nebo úplné přerušení krmení ve snůškách kategorie Mladší ve dni, 
který by odpovídal dni 9 – 11 u původních mláďat (tj. dni 3 – 8 stávajících mláďat podle toho, 
ve které dny proběhla výměna).  

Pokud ale není délka hnízdní péče pod kontrolou rodičů, měla by být mláďata ze 
snůšek kategorie Mladší krmena po celou dobu svého pobytu na hnízdě stejně a vylétnout ve 
stejném věku (tj. 9 – 11 dní) a s podobnými hodnotami morfometrických parametrů (délka 
tarsu, hmotnost) jako mláďata snůšky kategorie Kontrolní nemanipulovaná.  

Mláďata ze snůšek kategorie Kontrolní manipulovaná by měla vylétnout ve stejném 
věku a s podobnými hodnotami morfometrických parametrů jako mláďata kategorie Kontrolní 
nemanipulovaná, pokud  manipulace neměla na rodičovské chování žádný vliv. 
 
Testování hypotézy prahové velikosti 
K otestování hypotézy, že mláďata opouštějí hnízdo poté, co dosáhnou určité prahové 
velikosti, jsem použila sebraných biometrických dat (viz výše).  

Má-li tato hypotéza platnost, pak můžeme očekávat, že velikost minimálně jedné 
z těchto proměnných (délka tarsu, hmotnost) bude negativně korelována s pořadím vylétávání.   
Navíc by mláďata snůšek kategorie Starší (jejichž adoptivní rodiče jsou připraveni poskytovat 
péči po delší dobu, než tato mláďata vyžadují) měla opouštět hnízdo ve stejném věku, jako 
mláďata snůšek kategorie Kontrolní nemanipulovaná. 
 
Testování hypotézy kompetice mezi mláďaty  
Protože podle této hypotézy by hnízdo měla jako první opouštět nejmenší mláďata nebo ta, 
která jsou v horší kondici než jejich sourozenci, zaznamenávala jsem pořadí, v jakém mláďata 
všech čtyř pokusných kategorií opouštěla hnízdo. Hnízda jsem ode dne 9 kontrolovala 
průběžně až do vylétnutí všech mláďat. Kondici mláďat jsem vypočítala jako podíl třetí 
odmocniny hmotnosti mláděte a délky tarsu mláděte ve dni 8. Stejná metoda byla použita 
v práci Lemela (1989). 

K otestování hypotézy kompetice mezi mláďaty jsem navíc použila snůšek, které byly 
uměle upraveny tak, aby obsahovaly jen jedno mládě, a v hnízdě proto nedocházelo k žádné 
kompetici. Zbývající mláďata jsem přemístila do snůšek odpovídajícího věku.Výběr 
náhradních snůšek jsem prováděla vždy s ohledem na to, aby pěstouni nevychovávali více než 
pět mláďat. Mláďata v experimentálně redukovaných snůškách jsem měřila, vážila a 
filmovala stejným způsobem jako mláďata ve snůškách neredukovaných (viz výše).  

Platí-li hypotéza kompetice mezi mláďaty, měla by v neredukovaných snůškách 
vylétávání zahajovat mláďata nejmenší nebo v horší kondici a mláďata v  redukovaných 
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snůškách by měla zůstat na hnízdě déle než mláďata ze snůšek kategorie Kontrolní 
nemanipulovaná.  
 
Velikost vzorku 
Během tří sezón jsem původně zahájila sběr dat a pořizovat záznamy u 65 hnízd obsahujících 
celkem 233 mláďat. Vzhledem k predaci, která byla vysoká hlavně v letech 2002 a 2004 však 
byla velká část snůšek zničena a v závěrečném statistickém hodnocení tak mohla být použita 
jen některá z těchto hnízd (tab. 1). Měření, která byla provedena před zničením hnízd,  jsem 
však zahrnula do grafů týkajících se srovnání délky tarsu, hmotnosti a frekvence krmení u 
experimentálních kategorií. Velikost vzorku, použita v těchto grafech, je znázorněna v tabulce 
2. 

  
 
 
Tab.1. Početní zastoupení jednotlivých experimentálních kategorií 

 Kontrolní 
nemanipulovaná 

Kontrolní 
manipulovaná

 
Mladší 

 
Starší  

Hnízda 
s jedním ml. 

Původní 
velikost vzorku 

 
30 

 
6 

 
10 

 
10 

 
9 

Přežilo do 
vylétnutí 

 
6 

 
4 

 
6 

 
8 

 
6 

 
 
 

 
Tab.2. Velikosti vzorků, které byly použity v obr. 3,4,5 a 7 

 
Kategorie 

 

 
Den 

 
Počet hnízd, v nichž byla 
zaznamenána frekvence krmení 

Počet mláďat, u nichž byla 
zaznamenána délka tarsu a 
hmotnost 

Kontrolní 0 11 100 
 2 12 96 
 3 13 90 
 7 10 40 
 8 9 40 

Mladší 0 3 32 
 2 9 40 
 3 7 32 
 7 5 28 
 8 5 24 

Starší 0 4 32 
 2 6 36 
 3 7 36 
 7 7 28 
 8 8 32 
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Analýza dat 
Pro testování vztahu růstových proměnných a pořadí vylétávání z hnízda jsem použila 
zobecněné lineární smíšené modely předpokládající normální rozložení chyby a odhadující 
parametry metodou REML. Jako test významnosti pro fixní efekty jsem použila F-test 
počítající stupně volnosti pro jmenovatele metodou Kenwarda a Rogera. Náhodnými efekty 
byl rok a identita snůšky (uhnízděná v roce). 

Abych odfiltrovala vliv mezisnůškové variability, která by mohla smazat celkový 
efekt sledovaných proměnných na vylétávání, vycentrovala jsem hodnoty nezávislých 
proměnných proti jejich průměrům v rámci jednotlivých snůšek. V separátních analýzách 
jsem pak zpracovala centrovaná i necentrovaná data. Všechny výpočty jsem provedla 
v programech SAS a JMP. 

 
VÝSLEDKY 
 
Délka pobytu mláďat v hnízdně se nelišila mezi skupinami Kontrolní nemanipulovaná (10.26 
± 0.49 dne) a Kontrolní manipulovaná (10.21 ± 0.44 dne) (Mann-Whitney test: U6,4 = 0.00, P 
= 1). Stejně tak jsem nezjistila žádné rozdíly v morfologických znacích (délka tarsu, 
hmotnost) a kondici v průběhu hnízdění (dny 0, 2, 3, 7, 8: Mann-Whitney testy, vše NS). 
Proto jsem výsledky z těchto dvou skupin sloučila a dále použila pro srovnání 
s experimentálními snůškami jako kategorii Kontrolní. 

 
Testování hypotézy rodičovské manipulace 
Doba od vylíhnutí po vylétnutí se nelišila mezi Kontrolními (10.24 ± 0.14 dne, n = 10), 
Staršími (10.52 ± 0.15 dne, n = 8) a Mladšími (10.42 ± 0.17 dne, n = 6) snůškami (Kruskal-
Wallis ANOVA: df = 2, χ2 = 2.17, P = 0.34). Podobně jsem nenalezla žádný vliv 
experimentálního zásahu na růstové parametry mláďat ve sledovaných dnech od vylíhnutí po 
vylétnutí (Kruskal-Wallis ANOVA, vše NS, obr. 3 a 4). 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

0 2 3 7 8

stáří mláďat

dé
lk

a 
ta

rs
u 

(m
m

)

Kontrolní
Mladší
Starší

 
Obr. 3. Srovnání délky tarsu (průměry + SD) mezi experimentálními kategoriemi. Vysvětlení k jednotlivým 
kategoriím viz strana 5, velikost vzorku, použitá pro dané kategorie a dané dny je uvedena v tab. 2. Z grafu je 
patrné, že se délka tarsu mláďat v jednotlivých kategoriích v dané dny neliší.  
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Obr. 4. Srovnání hmotnosti (průměry + SD) mezi experimentálními kategoriemi. Vysvětlení k jednotlivým 
kategoriím viz strana 5, velikost vzorku, použitá pro dané kategorie a dané dny je uvedena v tab. 2. Z grafu je 
patrné, že se hmotnost mláďat v jednotlivých kategoriích v dané dny neliší.  
 

 
To je v souladu se zjištěním, že frekvence krmení (adoptivními) rodiči se nelišila mezi 

experimentálními a kontrolními skupinami v žádném ze sledovaných dnů (Kruskal-Wallis 
ANOVA, vše NS, obr. 5). Stejně tak jsem nezjistila žádný pokles frekvence krmení mláďat 
rodiči mezi dnem 7 (24.50 ± 1.60) a 8 (23.65 ± 1.58) před vylétnutím po sloučení všech dat 
(Mann-Whitney test: U22, 23 = 0.13, P = 0.90). Stejný výsledek jsem získala pro jednotlivé 
experimentální skupiny analyzované separátně (Wilcoxon test, vše NS). 
 
Testování hypotézy prahové velikosti  
Pořadí vylétnutí mláděte bylo významně negativně ovlivněno délkou tarsu ve dni 8 (F1,64 = 
15.67, P = 0.0002; intercept: 2.50 ± 0.11, t64 = 22.67, P < 0.0001; směrnice: –0.48 ± 0.12, t64 
= –3.98, P = 0.0002). Kvalitativně stejný výsledek jsem získala i tehdy, když nebyla data pro 
délku tarsu centrována (F1, 64 = 10.28; P = 0.0021). Efekt experimentální skupiny (Kontrolní, 
Starší, Mladší), roku a hnízda byl bezvýznamný. 

Hmotnost mláděte ve dni 8 měla také negativní vliv na jeho umístění ve vylétávací 
hierarchii, ať už byla analyzována centrovaná data (F1, 64 = 7.19, P = 0.0093), nebo 
necentrovaná (F1, 64 = 4.53, P = 0.0372). 
 
Testování hypotézy kompetice mezi mláďaty 
Kondice mláděte v osmém dni naopak korelovala pozitivně s vylétáváním v souboru 
centrovaných dat (F1, 64 = 4.36, P = 0.0408), u necentrovaných tento efekt nebyl významný 
(F1, 64 = 3.19, P = 0.0790). Tento na první pohled paradoxní výsledek (pořadí vylétávání 
koreluje negativně s hmotností a délkou tarsu mláděte, ale pozitivně s jeho kondicí) lze 
vysvětlit tím, že hmotnost mláděte klesá s pořadím vylétnutí pomaleji (směrnice: –0.4744) 
než délka tarsu (směrnice: –0.4812), a tudíž kondice mláděte se zvětšující se délkou tarsu 
klesá (F1, 64 = 45.85, P < 0.0001). Jinými slovy, větší mláďata nestačí hmotností kompenzovat 
kosterní růst tak, aby si udržela takovou kondici jako menší mláďata. 

Pořadí vylétnutí také pozitivně souviselo s celkovou dobou pobytu mláděte v hnízdě 
(F1, 55 = 4.94, P = 0.0304) a velice významně pozitivně korelovalo s pořadím vylíhnutí 
konkrétních mláďat (F1, 65 = 45.09, P < 0.0001). 
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Obr. 5. Srovnání frekvence krmení (průměry + SD) mezi experimentálními kategoriemi. Vysvětlení k jednotlivým 
kategoriím viz strana 5, velikost vzorku, použitá pro dané kategorie a dané dny je uvedena v tab. 2. Z grafu je 
patrné, že se frekvence krmení v jednotlivých kategoriích v dané dny neliší a že nedochází ke snížení frekvence 
krmení ke konci hnízdní péče ani u jedné z kategorií. 
 
 
Mláďata, která byla na hnízdě sama, zůstala na hnízdě stejně dlouho (10.32 ± 0.17 dne, n = 6) 
jako mláďata v hnízdech kategorie Kontrolní (10.24 ± 0.13 dne, n = 10) (Mann-Whitney test: 
U = 0.92, P = 0.36). 
 
DISKUSE 
 
Hypotéza rodičovské manipulace  
 V naši populaci rákosníků obecných jsem nezjistila žádnou manipulaci délky hnízdní péče ze 
strany rodičů. Frekvence krmení zůstala stejná ke konci periody u všech pokusných kategorií.  
        Snížení frekvence krmení vedoucí k ukončení hnízdní péče se zdá být běžné u některých 
druhů dravců a bylo pozorováno například u luňáka hnědého (Bustamante & Hiraldo 1990), 
motáka lužního (Arroyo et al. 2002), orlovce říčního (Green 1976) a sokola stěhovavého 
(Ratcliffe 1980). U luňáka hnědého (Bustamante & Hiraldo 1990) a sokola stěhovavého 
(Ratcliffe 1980) bylo navíc pozorováno nošení kořisti na dohled mláďatům. Bustamante a 
Hiraldo (1990) toto chování interpretovali jako snahu rodičů urychlit vylétávání, snad aby 
redukovali riziko predace. Snižování frekvence krmení s věkem mláďat zaznamenali i Wiebe 
a Elchuk (2003) u datla zlatého a Emms a Verbeek (1993) u alkouna holubího. Stejně tak bylo 
snižování frekvence krmení s věkem mláďat pozorováno v populaci racků stříbřitých ve 
Skotsku (Graves et al. 1991), ale je zajímavé, že sledování populace stejného druhu v New 
Jersey zjevný konflikt mezi rodiči a potomky ohledně délky hnízdní péče neodhalilo (Burger 
1980, 1981). V této populaci se frekvence krmení naopak zvyšovala a navíc rodiče krmili 
potomky dlouho poté, co byli schopni postarat se o sebe sami. Tuto péči nakonec ukončila 
sama mláďata, když se přestala i přes volání rodičů vracet do teritoria. Rozdíl v chování mezi 
populacemi u racků stříbřitých může být podle Gravese způsoben lepší dostupností potravy, 
vyšší kvalitou rodičů nebo staršími rodiči u populace v New Jersey. Kvalitnější rodiče si 
mohou dovolit větší investice, starší mohou být ochotnější investovat více. Snižování 
frekvence krmení s věkem mláďat se vyskytuje také u papoušků vlnkovaných Melopsittacus 
undulatus (Stamps et al. 1985), kde však tuto strategii užívá pouze samice, která rozděluje 
potravu mláďatům ve vysoce asynchronní snůšce nepřímo úměrně podle jejich velikosti (a 
tudíž i věku). Čím jsou mláďata větší, tím méně potravy od samice získávají. Negativní 
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korelace mezi věkem mláďat a frekvencí krmení byla zjištěna i u kormorána velkého 
Phalacrocorax carbo, která zde však může být alespoň částečně vysvětlena velikostí 
přinášené potravy, zvětšující se s věkem mláďat (Martincová 1999). 
       U pěvců byla rodičovská manipulace pozorována jen výjimečně. U dvou druhů sýkor 
byla zaznamenána snaha rodičů vylákat mláďata z hnízda pomocí potravy. U sýkory koňadry 
(Walker 1972) se samec takto pokoušel z hnízdní dutiny vylákat mládě, které bylo mnohem 
menší než jeho sourozenci, kteří už vylétli. U sýkory modřinky (Arnold & Arnold 1952) to 
byl opět samec, kdo tímto způsobem ukončoval hnízdní péči. V tomto případě byl také samec 
jediným, kdo se o snůšku staral, protože samice během hnízdní periody zřejmě zahynula. Ani 
jedna z těchto situací není přirozená. Uvedené mládě sýkory koňadry bylo výrazně menší než 
jeho sourozenci a o snůšku u sýkor modřinek se staral pouze jeden z rodičů. Není tedy jisté, 
jak by u těchto druhů probíhalo ukončování hnízdní péče za normální situace. Obdobné 
chování pozoroval Woods (1993) u ťuhýků bojovných, kde však rodiče namísto potravy 
použili hlasových projevů. Autor toto chování interpretuje jako snahu rodičů vylákat mláďata 
z hnízda z důvodu vyhnutí se predace.U špačků obecných (Litovich & Power 1992) 
docházelo ke snižování rodičovských investic pouze tehdy, když bylo mladým špačkům 
experimentálně zamezeno vylétnutí z hnízdní dutiny, čímž došlo k prodloužení hnízdní péče. 
Proto se zdá, že ani u špačků obecných není vylétávání zapříčiněno rodičovskou manipulací. 
Snižování frekvence krmení ke konci hnízdní péče bylo pozorováno za přirozených podmínek 
pouze u sýkory horské (Grundel 1987) a sialie horské Sialia sialis (Pinkowski 1978).  
        Zvláštním případem rodičovského chování spojeného s ukončením hnízdní péče je 
agrese vůči potomkům, která byla pozorována u kolibříka Clémenciina (Ficken 2002). U 
jiných druhů nebyla rodičovská agrese uplatňující se při ukončování hnízdní péče 
zaznamenána, ale někdy se objevuje během období pohnízdní péče, jako například u orla 
iberského (Alonso et al. 1987), sýkory černohlavé Parus atricapillus (Holleback 1974, 
Leonard et al. 1991), slípky zelenonohé Gallinula chloropus (Leonard et al. 1988) a potápky 
černokrké Podiceps nigricollis (Kloskowski 2001). 
                 Jak bylo zmíněno výše, u rákosníků obecných se frekvence krmení s věkem mláďat 
na hnízdě nesnižuje a to ani u snůšek, které museli rodiče vychovávat déle, než je pro tento 
druh obvyklé. Protože mláďata ze snůšek kategorie Mladší vylétala ve stejném věku jako 
snůšky Kontrolní, lze předpokládat, že se rodiče nepokoušejí mláďata donutit opustit hnízdo 
ani lákáním na potravu, ani agresí. Stejně tak člověkem odchovaná mláďata rákosníků 
obecných, která byla krmena v pravidelných intervalech, opustila hnízdo ve stejnou dobu, 
jako mláďata stejného druhu v přirozených podmínkách (Davies & Green 1976). Rodiče 
rákosníků obecných pravděpodobně nemají pro krmení mláďat pevný limit a snůšku krmí 
podle pravidla: „Krm mláďata na hnízdě, dokud sama nevylétnou“, a proto jsou ochotni 
pečovat o snůšku déle (tab. 3). 

Podobně by se dal vysvětlit i kuriózní případ prodloužené rodičovské péče 
zaznamenaný u vrabců domácích Passer domesticus (Summers-Smith 1963), kde rodiče 
krmili mládě, zamotané v hnízdě do motouzů, po celý podzim a zimu. Tato péče byla 
přerušena až po zásahu pozorovatele, který mládě osvobodil. 

 
Hypotéza prahové velikosti  
 Získané výsledky naznačují, že mláďata rákosníků obecných vylétnou, jakmile dosáhnou 
délky tarsu a hmotnosti, které jsou odrazem určitého stupně vývoje. Toto zjištění je ve shodě 
s hypotézou prahové velikosti, podle které jako první opustí hnízdo nejvyvinutější mládě a 
další ho následují. Stejné výsledky byly získány i pro několik druhů mořských ptáků (buřňák 
Audubonův, Harris 1969; papuchalk ploskozobý, Harris 1983; papuchalk růžkatý, Deguchi et  
al. 2004).  Stejně jako u rákosníka obecného ani zde nedochází k rodičovské manipulaci a 
umělé prodloužení hnízdní péče nemá vliv na intenzitu rodičovské péče (Harris 1969; Harris  
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Číslo hnízda Kategorie Prodloužení/zkrácení rodičovské 
péče 

Délka rodičovské péče ve 
dnech 

767 Mladší + 6 15,9 
570 Mladší + 5 15,9 
569 Mladší + 5 14,8 
310 Mladší + 5 14,0 
764 Mladší + 4 14,1 
766 Mladší + 3 15,6 

1141 Starší - 6 4,0 
597 Starší - 5 6,0 

1105 Starší - 5 6,9 
591 Starší - 5 5,8 

1012 Starší - 4 6,7 
774 Starší - 3 6,2 

 
Tab. 3. Srovnání délky rodičovské péče z pohledu rodičů u kategorie Mladší a Starší. Z tabulky je patrné, že 
adoptivní rodiče snůšek kategorie Mladší ochotně krmili mláďata déle, než je u rákosníků obecných běžné a že 
mláďata v kategorii Starší nezůstávala na hnízdě déle i přesto, že  je jejich adoptivní rodiče byli připraveni krmit  
po dalších několik dní.  
 
 
1983). Jelikož tyto druhy mají pouze jedno mládě, nevyskytuje se zde ani kompetice mezi 
mláďaty a mládě  proto zřejmě opouští hnízdo po dosažení velikosti, důležité pro další přežití 
mimo hnízdo. Podobně je tomu i u rorýsů obecných (Martins 1997) v letech, kdy je dostatek 
potravy. V těchto letech se mezi mláďaty nevytváří hierarchie a jako první vylétává nejstarší 
ze sourozenců. 
        U pěvců tato hypotéza získává největší podporu. Vylétávání mláďat po dosažení 
prahové velikosti bylo pozorováno kupříkladu u sýkory babky (Nilsson 1990; Nilsson & 
Svensson 1993), lejska černohlavého (Nilsson & Svensson 1993), vlaštovky stromové 
(Michaud & Leonard 2000) a střízlíka domácího (Johnson et al. 2004). U lejska černohlavého 
a sýkory babky nemělo vliv umělé prodloužení hnízdní péče na intenzitu rodičovské péče a 
rodiče byli ochotni se o mláďata starat po delší dobu, než je obvyklé (Nilsson & Svensson 
1993).  

Proč mláďata těchto druhů nezneužívají rodičovské ochoty a nezůstávají na hnízdě 
déle? Kromě sýkory babky patří všechny výše jmenované druhy pěvců mezi migranty. Jednou 
z možností je proto potřeba mláďat co nejdříve se osamostatnit a připravit na nadcházející 
migraci. Sýkora babka sice nemigruje, ale je zde intenzivní selekce pro co nejčasnější disperzi 
jedinců. Ta mláďata, která se osamostatní časně v sezóně, mají mnohem větší 
pravděpodobnost zapojení se do sociální struktury populace a přežití do následující hnízdní 
sezóny než mláďata, která se osamostatní později (Nilsson & Smith in Nilsson 1990). I 
v tomto případě tedy mohou mít mláďata zájem zkrátit období závislosti na rodičích na co 
nejkratší možnou míru.  
       Podobná situace může nastávat i u rákosníků obecných, patřících mezi dálkové 
migranty. Mláďata opouštějí hnízdo s nedorostlými letkami a rýdovacími pery, která jsou 
ještě skryta v toulcích a mláďatům dorůstají až po opuštění hnízda (obr. 6). Nejsou schopna 
delšího letu a samostatného krmení (Davies & Green 1976). Snaha opustit hnízdo ihned po 
dosažení minimální velikosti stačící pro přežití mimo hnízdo potom může být způsobena 
potřebou zdokonalit se ve schopnostech, nutných pro zahájení a úspěšný průběh migrace (let, 
vytvoření energetických rezerv, pelichání). 

U rákosníků obecných, kteří hnízdí na otevřených hnízdech, se vyskytuje ještě jeden 
faktor, který může uspíšit vylétávání, a tím je predace. Ptáci využívající otevřená hnízda jsou 
více zatížení predací než dutinoví hnízdiči (Martin & Pingjun 1992; Martin 1995). U sýkor  
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Obr. 6. Mládě rákosníka obecného ve věku 10 dní krátce po opuštění hnízda. Ze snímku je patrné, že mladý 
rákosník nemá plně dorostlé letky a že mu ještě zcela scházejí rýdovací pera, jejichž vývoj potrvá dalších několik 
týdnů (foto T.Grim). 
 

 
koňader, zástupců dutinových hnízdičů, je riziko predace na hnízdě velmi nízké v porovnání 
s vysokým rizikem predace mimo hnízdo (Lemel 1989). Opačné výsledky byly zjištěny pro 
dva druhy pěnic, hnízdících na otevřených hnízdech. U pěnice černopruhé Sylvia boehmi je 
denní míra přežívání pro mláďata na hnízdě 0.9597 ± 0.0077 (jedná se o výsledek měření 
Mayfieldovou metodou) a pro mláďata mimo hnízdo (během období pohnízdní péče) 0.9844 
± 0.0034. U pěnice hnědé Sylvia lugens jsou rozdíly ještě větší: 0.9160 ± 0.0132 pro mláďata 
na hnízdě a 0.9937 ± 0.0021 pro mláďata mimo hnízdo (Schaefer et al. 2004). Podobnou 
situaci lze očekávat i u rákosníků obecných, kde je predace hlavní příčinou ztrát na mláďatech 
(Cramp 1992). Pro mladé rákosníky obecné je proto životně důležité opustit nebezpečné 
hnízdo ihned po dosažení prahové velikosti. Tento závěr je navíc podpořen mým zjištění, že 
mláďata snůšek kategorie Starší nezdržovala vylétávání i přesto, že jejich adoptivní rodiče 
(kteří díky manipulaci věkem snůšky získali starší mláďata) byli připraveni starat se o ně ještě 
po několik dalších dnů. (tab. 3). 

 
Hypotéza kompetice mezi mláďaty  
Jelikož jako první hnízdo opouštěla mláďata s největší délkou tarsu a nejvyšší hmotností (viz 
výše), ale zároveň také v nejhorší kondici, je patrné, že se obě tyto hypotézy navzájem 
nevylučují. Zdálo by se proto, že má zjištění jsou nejen ve shodě s hypotézou prahové 
velikosti, ale také hypotézou kompetice mezi mláďaty. Výsledky experimentu s redukcí 
velikostí snůšky na jediné mládě však druhou z těchto hypotéz nepodporují. Mláďata, která 
byla díky manipulaci velikostí snůšky v hnízdě sama a nepotýkala se tudíž s kompeticí ze 
strany sourozenců zůstala v hnízdě po stejnou dobu, jako byla průměrná doba pro snůšku 
kategorie Kontrolní. Jelikož frekvence krmení v těchto snůškách nebyla nižší než ve snůškách 
kategorie Kontrolní (obr. 7) je patrné, že ani zde nebylo opouštění hnízda ovlivněno chováním 
rodičů. Proto lze hypotézu kompetice mezi mláďaty také zamítnout. Proč byla nejnižší 
kondice u mláďat, která vylétala jako první není zcela jasné a při současné velikosti vzorku 
nelze na tuto otázku uspokojivě odpovědět.  
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Obr. 7. Srovnání frekvence krmení (průměry + SD) mezi kategorií Kontrolní a hnízdy s jedním mládětem. 
Vysvětlení k jednotlivým kategoriím viz strana 5, velikost vzorku, použitá pro kategorii Kontrolní je uvedena v tab. 
2, velikost vzorku pro snůšky s jediným mládětem je n = 3 pro den 2 a n = 4 pro zbývající dny kromě dne 0, kdy 
nebyla frekvence krmení zaznamenávána. Z grafu je patrné, že frekvence krmení u snůšek, které obsahovaly jen 
jedno mládě nebyla nižší než frekvence krmení u snůšek kategorie Kontrolní, přepočtena na jedno mládě. 
 
 

Opouštění hnízda mláďaty v horší kondici z důvodu kompetice mezi sourozenci 
pozoroval Martins (1997) u rorýsů obecných, ale pouze v roce, kdy byl nedostatek potravy a 
mezi mláďaty v hnízdě byla proto ustavena výrazná hierarchie. Jako první vylétalo nejmladší 
mládě ze snůšky. Ačkoli vylétnutí není u rorýsů obecných spojeno se získáním lepšího 
přístupu k rodičům poskytujícím potravu (mladí rorýsi se ihned po opuštění hnízda začínají 
živit sami), může méně kompetitivní mládě získat mimo hnízdo více potravy, než kdyby 
zůstalo v hnízdě a muselo odolávat kompetici ze strany starších sourozenců. Podobný 
charakter v motivaci vylétávání zaznamenal Lemel (1989) u sýkory koňadry. Zde hnízdo jako 
první opouštělo mládě v nejhorší kondici, což ale nebylo nutně nejmenší mládě. Jakmile 
vylétlo získalo, nad sourozenci výhodu, protože u sýkor koňader rodiče preferenčně krmí 
mláďata mimo hnízdo.2  

U dutinových hnízdičů může obsadit nejsilnější mládě vletový otvor, získat tak více 
potravy přinášené rodiči pro sebe (Lemel 1989; Nilsson 1990; Litovich & Power 1992) a tím 
donutit k vylétnutí sourozence, který je v horší kondici. Nepřítomnost kompetice mezi 
mláďaty u rákosníka obecného by proto mohla být vysvětlena charakterem hnízda, jehož 
konstrukce neumožňuje nejsilnějšímu mláděti monopolizovat rodičovské zdroje jak je tomu 
například u již zmiňovaných sýkor koňader (Lemel 1989). 
 
ZÁVĚR 
 
Z  výsledků vyplývá, že  u rákosníků obecných nedochází ke konfliktu mezi rodiči a potomky 
ohledně délky hnízdní péče, ale že mláďata o načasování vylétnutí „rozhodují“ sama. Jestli je 
toto „rozhodnutí“ ovlivněno migrací, vysokou predací nebo zda se uplatňují oba tyto faktory, 

                                                 
2 Preference krmení vylétlých mláďat je u ptáků běžná  (např. sýkora babka, Nilsson 1990; sýkora koňadra, 
Lemel 1989), avšak není bezpodmínečná. V některých případech mohou rodiče zvýhodňovat mláďata na hnízdě, 
jak je tomu u tyrana královského Tyrannus tyrannus (Morehouse & Brewer 1968) nebo luňáka červeného Milvus 
milvus  (Bustamante in Viñuela & Bustamante 1992). 
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není jasné. K plnému pochopení této problematiky je proto potřeba dalších studií, které by se 
zabývaly stejným tématem u nemigrujících, na otevřených hnízdech hnízdících pěvců.  
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SOUHRN 
 
V letech 2002 – 2004 jsem testovala hypotézy týkající se ukončování hnízdní péče abych 
zjistila, jaké faktory se v tomto období uplatňují u pěvců hnízdících na otevřených hnízdech. 
Jako modelový druh jsem zvolila rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) u nějž jsem 
manipulacemi věkem snůšky prodloužila respektive zkrátila dobu, po kterou zůstávají 
rákosníci na hnízdě, a manipulacemi velikostí snůšky redukovala velikost některých snůšek 
na jediné mládě.  

1) Hypotéza rodičovské manipulace byla zamítnuta. Rodiče nesnižovali frekvenci 
krmení ke konci hnízdní péče a navíc se ochotně starali i o potomky, kteří na hnízdě zůstali o 
3 – 6 dnů déle, než by tomu bylo za přirozených podmínek. 

2) Hypotéza prahové velikosti byla podpořena. Mladí rákosníci obecní ve všech 
pokusných kategoriích opouštěli hnízdo, jakmile dosáhli určitého stupně vývoje, v mých 
pokusech reprezentovaného určitou délkou tarsu a váhou, což je ve shodě s touto hypotézou. 

 3) Hypotéza kompetice mezi mláďaty byla zamítnuta. Hnízdo sice mezi prvními 
opouštěla mláďata v nejnižší kondici, ale experimenty s velikostí snůšky ukázaly, že mláďata 
opustí hnízdo spíše po dosažení určité velikosti, než z důvodu kompetice mezi mláďaty na 
hnízdě. 

Mé výsledky proto naznačují, že délka hnízdní péče u rákosníků obecných není pod 
kontrolou rodičů, ale že mláďata samotná „rozhodují“ o ukončení tohoto období a proto zde 
nedochází ke konfliktu zájmů mezi rodiči a potomky. Domnívám se, že vysoká míra hnízdní 
predace, kterou trpí rákosníci obecní a jiné druhy pěvců hnízdících na otevřených hnízdech je 
příčinou, proč jejich mláďata opouští hnízdo co nejdříve. Další možností je potřeba mláďat 
připravit se na nadcházející migraci, případně se zde mohou uplatňovat oba tyto faktory. 
 
LITERATURA 
 
Alonso, J.C., Gonzales, L.M., Heredia, B. & Gonzales, J.L. 1987: Parental care and the 

transition to independence of Spanish Imperial Eagles Aquila heliaca in Doñana 
National Park, southwest Spain. Ibis 129: 212–224. 

Arnold, G.A. & Arnold, M.A. 1952: The nesting of a pair of Blue Tits. British Birds 45: 175–
180. 

Arroyo, B.E., de Cornulier, T. & Bretagnolle, V. 2002: Parental investment and parent- 
offspring conflicts during the postfledging period in Montagu´s Harriers. Animal 
Behaviour 63: 235–244. 



Konflikt rodič – potomek u rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) 

 17

Buntin, J.D. 1996: Neural and hormonal control of parental behavior in birds. In Advances in 
the Study of Behavior. Vol. XXV. (Ed. by Rosenblatt, J.S. &  Snowdon, C.T.), pp. 161–
213 Academic Press, New York. 

Burger, J. 1980: The transition to independence and postlfedging parental care in seabirds. In 
Behavior of marine animals. Vol. IV. Marine birds. (Ed. by Burger, J., Olla, B.L. & 
Winn, H.E), pp. 367–447. Plenum Press, New York. 

Burger, J. 1981: On becoming independent in Herring Gulls: parent-young conflict. American 
Naturalist 117: 444–456. 

Bustamante, J. & Hiraldo, F. 1990: Factors influencing family rupture and parent-offspring 
conflict in the Black Kite Milvus migrans. Ibis 132: 58–67 

Clark, C.W. & Ydenberg, R.C. 1990: The risks of parenthood I. General theory and 
applications. Evolutionary Ecology 4:21–34. 

Clutton-Brock, T.H. 1991: The evolution of parental care. Princeton University Press, 
Princeton. 

Cox, G.W. 1960: A life history of the Mourning Warbler. Wilson Bulletin 72: 5–28. 
Cramp, J.S. (ed.) 1992: The birds of the Western Palearctic. Vol. VI. Warblers. Oxford 

University Press, Oxford & New York. 
Davies, N.B. & Green, R.E. 1976: The development and ecological significance of feeding 

techniques in the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus). Animal Behaviour 24: 
213–229. 

Davies, N.B. 1976: Parental care and the transition to independent feeding in the young 
Spotted Flycatcher (Muscicapa striata). Behaviour 59: 280–295 

Davies, N.B. 1978: Parental meanness and offspring independence: an experiment with hand-
reared Great Tits Parus major. Ibis 120: 509–514. 

Davies, N.B. 2000: Cuckoos, cowbirds and other cheats. Academic Press, London. 
Deguchi, T., Takahashi, A. &  Watanuki, Y. 2004: Proximate factors determining age and 

mass at fledging in Rhinoceros Auklets (Cerorhinca monocerata): intra- and 
interyears variations. Auk 121: 452–462. 

Emms, S.K. &  Verbeek, N.A.M. 1993: Brood size, food provisioning and chick growth in the 
Pigeon Guillemot Cepphus columba. Condor 93: 943–951. 

Ficken, M.S. 2002: Parent-offspring conflict in Blue-throated Hummingbirds. Southwestern 
Naturalist 47: 118–121. 

Freed, L.A. 1988: Forced fledging: an investigation of the lengthy nestling period of tropical                 
House Wren. National geographic research 4: 395–407. 

Gill, F.B. 1994: Ornithology: second edition. W.H.Freeman & Co., New York. 
Gowaty, P.A. 1996: Field studies of parental care in birds: New data focus questions on 

variation in females. In Advances in the study of behavior. Vol. XXV. (Ed. by 
Rosenblatt, J.S. &  Snowdon, C.T.), pp. 476–531. Academic Press, New York. 

Graves, J., Whiten, A. &  Henzi, S.P. 1991: Parent-offspring conflict in the Herring Gull 
(Larus argentatus). Ethology 88: 20–34. 

Green, R. 1976: Breeding behaviour of Ospreys Pandion haliaetus in Scotland. Ibis 118: 475–
490. 

Grundel, R. 1987: Determinants of nestling feeding rates and parental ivestment in the 
Mountain Chickadee. Condor 89: 319–328. 

Harris, M.P. 1969: Food as a factor controlling the breeding of Puffinus lherminieri. Ibis 111: 
139–156. 

Harris, M.P. 1983: Parent-young communication in the Puffin Fratercula arctica. Ibis 125: 
109–114. 

Holleback, M. 1974: Behavioral interactions and the dispersal of the family in Black-capped 
Chickadees. Wilson Bulletin 86: 466–468. 



Konflikt rodič – potomek u rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) 

 18

Hromádko, M., Horáček, J., Chytil, J., Pithart, K. &  Škopek, J. 1998: Příručka k určování 
našich pěvců - část 3. Invence, Litomyšl. 

Hudec, K. 1983: Fauna ČSSR – Ptáci 3/1. Academia, Praha. 
Jacobsen, K.O., Erikstad, K.E. &  Saether, B.E. 1995: An experimental study of the costs of 

of reproduction in the Kittiwake Rissa tridactyla. Ecology 76: 1636–1642. 
Johnson, L.S., Rauch, R.L. &  Dellone, S.N. 2004: The process and causes of fledging in a 

cavity-nesting passerine bird, the House Wren (Troglodytes aedon). Ethology 110: 
693–705. 

Kloskowski, J. 2001: Temporal patterns of parental resource distribution in the Red-necked 
Grebe: Equalizing the share of the survivors. Behaviour 138: 1355–1370. 

Knapton, R.W. 1984: Parental feeding of nestling Nashville Warblers: the effect of food type, 
brood-size, nestling age, and time of day. Wilson Bulletin 96: 594–602. 

Kofford, R.R., Dunning, J.B., Ribic, C.A., & Finch, D.M. 1994: A glossary for avian 
conservation biology. Willson Bulletin 106: 121 – 137. 

Lemel, J. 1989: Body-mass dependent fledging order in the Great Tit. Auk 106: 490–492. 
Leonard, M.L., Horn, A.G. & Eden, S.F. 1988: Parent-offspring agression in Moorhens. 

Behavioral Ecology and Sociobiology 23: 265–270. 
Leonard, M.L., Horn, A.G. & Ratcliffe, L.M. 1991: Parental aggression in Black-capped 

Chickadees. Behavioral Ecology 2: 228–233. 
Linden, M. & Møller, A.P. 1989: Cost of reproduction and covariation of life history traits in 

birds. Trends in Ecology and Evolution 4: 367–371. 
Litovich, E. & Power, H.W. 1992: Parent-offspring conflict and its resolution in the European 

Starling. Ornithological Monographs  47: 1–71. 
Martin, T.E. & Pingjun, L. 1992: Life history traits of open- vs. cavity-nesting birds. Ecology 

73: 579–592. 
Martin, T.E. 1995: Avian life history evolution in relation to nest sites, nest predation, and 

food. Ecological Monographs 65:101–127. 
Martincová, R. 1999: Skladba potravy a frekvence krmení mláďat kormorána velkého 

(Phalacrocorax carbo) na Třeboňsku. Sylvia 35: 11–17. 
Martins, T.L.F. 1997: Fledging in the Common Swift, Apus apus: weight-watching with a 

difference. Animal Behaviour 54: 99–108. 
Middleton, A.L.A. &  Prigoda, E. 2001: What does „fledging“ mean? Ibis 143: 296–298. 
Michaud, T. &  Leonard, M. 2000: The role of development, parental behavior, and nestmate 

competition in fledging of nestling Tree Swallows. Auk 117: 996–1002. 
Morehouse, E.L. & Brewer, R. 1968: Feeding of nestling and fledgling Eastern Kingbirds. 

Auk 85: 44–54. 
Nice, M.M. 1957: Nesting success in altricial birds. Auk 74: 305–321. 
Nilsson, J-A. & Gårdmark, A. 2001: Sibling competition affects individual growth strategies 

in Marsh Tit, Parus palustris, nestlings. Animal Behaviour 61: 357–365. 
Nilsson, J-A. & Svensson, M. 1993: Fledging in altricial birds: parental manipulation or 

sibling competition? Animal Behaviour 46: 379–386. 
Nilsson, J-A. 1990: What determines the timing and order of nest-leaving in the Marsh Tit 

(Parus palustris)? In Population biology of passerine birds, an integrated approach 
(Ed. by Blondel, J., Gosler, A., Lebreton, J.D. & McCleery, R.), pp. 369–380. 
Springer Verlag, Berlin. 

Nilsson, S.G. 1986: Evolution of hole-nesting in birds: on balancing selection pressure. Auk 
103: 432–435. 

Nur, N. 1984: The consequences of brood size for breeding Blue Tits. I. Adult survival, 
weight change and the cost of reproduction. Journal of  Animal Ecology 53: 479–496. 



Konflikt rodič – potomek u rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) 

 19

Pinkowski, B.C. 1978: Feeding of nestling and fledgling Eastern Bluebirds. Wilson Bulletin 
90: 84–98. 

Ratcliffe, D.A. 1980: The Peregrine Falcon. Poyser, Berkhamsted. 
Roff, D.A. 1992: The evolution of life histories: theory and analysis. Chapman & Hall, New 

York. 
Rothstein, S.I. & Robinson, S.K. 1998: Parasitic birds and their hosts. Oxford University 

Press, Oxford. 
Rytkönen, S., Koivula, K. & Orell, M. 1996: Patterns of per-brood and per-offspring 

provisioning efforts in the Willow Tit Parus montanus. Journal of Avian Biology 27: 
21–30 

Schaefer, H-C., Eshiamwata, G.W., Munyekenye, F.B. & Böhning-Gaese, K. 2004: Life-
history of two African Sylvia warblers: low annual fecundity and long post-fledging 
care. Ibis 146: 427–437. 

Stamps, J., Clark, A., Arrowood, P. & Kus, B. 1985: Parent-offspring conflict in Budgerigars. 
Behaviour 94: 1–40. 

Summers-Smith, D. 1963: The House Sparrow. Collins Press, London. 
Trivers, R.L. 1974: Parent-offspring conflict. American Zoologist 14: 249–264. 
Verboven, N. & Tinbergen, J.M. 2002: Nest desertion: a trade-off between current and future 

reproduction. Animal Behaviour 63: 951–958. 
Viñuela, J. & Bustamante, J. 1992: Efect of growth and hatching asynchrony on the fledging 

age of Black and Red Kites. Auk 109: 748–757. 
Walker, J.E.S. 1972: Attempts at fledging of a runt Great Tit. Bird Study 19: 250–251. 
Walters, J. 1984: The evolution of parental behavior and clutch size in shorebirds. In Behavior 

of Marine animals. Vol. V. Shorebirds: Breeding biology and populations. (Ed. by 
Burger, J. & Olla, B.L.), pp. 243–287. Plenum Press, New York. 

Wiebe, K.L. & Elchuk, C.L. 2003: Correlates of parental care in Northern Flickers Colaptes 
auratus: Do the sexes contribute equally while provisioning young? Ardea 91: 91–
101. 

Woods, C.P. 1993: Parent Loggerhead Shrikes induces nestling to fledge. Wilson Bulletin 
105: 532–533. 

 
 
 


