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1. ÚVOD 
 
Tato práce se zaobírá specifickými projevy chování kukaččích mláďat, směřujícími ke 

získání potravy. Zaměřuje se především na jeden konkrétní aspekt chování mladých kukaček: 
zvláštní třepotání jedním křídlem (wing-shaking), které můžeme pozorovat u starších mláďat 
zejména bezprostředně před krmením. Tato práce si klade za cíl ověřit, zda je tento projev 
mechanismem žadonění o potravu, a pakliže ano, zda jeho intenzita souvisí s velikostí hladu 
ptáčete a případně i s množstvím „vyžadoněné“ potravy. 

 
 

1.1. Žadonění 
 
Komunikace mezi rodičem a potomkem je významným aspektem biologie všech druhů 

ptáků kromě tabonů (Johnson 2008). Nejnápadnější součástí takové komunikace je v hnízdě – 
a posléze i mimo hnízdo – žadonění mláďat o potravu. To může mít nejrůznější podoby 
(Wright a Leonard 2002). Je to zejména pípání (vocal begging), natahování se po potravě 
s široce rozevřeným zobáčkem (gaping) (Kilner et al 1999), strkání se (jostling) nebo třesení 
tělem či jeho částmi (Grim 2007). Takovéto chovaní má jediný cíl – získat pro sebe co nejvíce 
pozornosti rodičů a tedy i potravy. Tady dochází ke konfliktu mezi rodičem a potomkem 
(parent-offspring conflict), neboť rodič má tendenci rozdělovat potravu podle toho, jak je to 
optimální z jeho hlediska, a ne podle toho, kolik potravy ten který potomek potřebuje (Trivers 
1974). Každé mládě proto musí investovat do rozmanitých způsobů žadonění, aby přesvědčilo 
rodiče, že právě ono potřebuje největší příděl. Jsou zde tři hlavní předpoklady věrohodného 
signálního modelu žadonění: (1) intenzita žadonění by měla odrážet potřeby mláděte, (2) 
rodiče by měli zásobit mladé na základě intenzity žadonění (3) a především musí být žadonění 
nákladné (např. energeticky), aby se mláďatům nevyplatilo podvádět a uzurpovat si tak 
nepřiměřeně mnoho potravy (Kilner a Johnstone 1997). Mládě kukačky obecné (Cuculus 
canorus) sice nemusí o rodičovskou péči soupeřit se svými „sourozenci“ (nepočítáme-li 
období před jejich vytlačením z hnízda; Honza et al. 2007), i tak ale je v jeho zájmu 
stimulovat své pěstouny k větší intenzitě krmení. 

Kukaččí mládě se v hnízdě projevuje především pípáním a otevíráním nápadně 
zbarveného zobáku (Kilner et al. 1999). Vokální projevy jsou nejintenzivnější během pobytu 
pěstouna na hnízdě (Šícha et al. 2007, vlastní pozorování), mládě se však hlasově projevuje i 
mimo tuto dobu. Vliv tohoto tzv. HAV (host-absent vocalisation) na frekvenci krmení se ale 
nepodařilo jednoznačně prokázat (Šícha et al. 2007). Mláďata hostitelského druhu kukačky, 
rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) využívají k žadonění sytě zbarvené vnitřní 
plochy svého zobáčku, který široce otevírají a dávají tak rodičům najevo, jak moc jsou 
hladové (velikostí této plochy). I mladé kukačky využívají tohoto způsobu žadonění, ale 
nemohou pochopitelně „otevírat ústa za tři nebo čtyři“. Nedostatečnou velikost vnitřní plochy 
zobáky (gape area) kompenzuje kukaččí mládě nadnormálně vysokou rychlostí hlasových 
projevů (ve smyslu počtu pípnutí za čas), který vydá za celou snůšku malých rákosníků 
(Kilner et al. 1999).  

Výše uvedené mechanismy žadonění však nedokáží vysvětlit, proč frekvence krmení a 
s ní i hmotnost mladých kukaček stoupá, ačkoli se intenzita hlasové (call rate) i vizuální 
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stimulace (gaping) ustálila (kolem 15. dne věku, Grim 2007). Je nasnadě, že kukaččí mládě 
musí používat ještě další, silnější stimul ke získání potravy od svých pěstounů. 

U odrostlejších mláďat řady druhů ptáků můžeme pozorovat zvláštní třepotavé mávání1 
křídlem (wing-shaking). To může nabývat různé délky a intenzity (vlastní pozorování). 
Podobné chování bylo popsáno i u mnoha jiných ptáků, např.  straky obecné (Pica pica), 
tyrana královského (Tyrannus tyrannus), pelikána australského (Pelecanus conspicillatus), 
kanára divokého (Serinus canaria), čápa černého (Ciconia nigra), volavky bílé (Egretta alba), 
rybáka obecného (Sterna hirundo) či vlhovce hnědohlavého (Molothrus ater). U kukaček bylo 
mávání pozorováno nejméně u 23 druhů ze všech hlavních podčeledí čeledi kukačkovitých 
(Cuculidae). Kromě kukačky obecné mohu jmenovat kukačku malajskou (Hierococcyx 
hyperythrus = Cuculus fugax) nebo kukačku chocholatou (Clamator glandarius). Široké 
fylogenetické spektrum druhů, u nichž bylo mávání křídlem zaznamenáno, naznačuje, že tyto 
projevy jsou obecně sdíleným znakem kukaček a možná jsou společné i všem altriciálním 
ptákům (Grim 2007). 

Žadonění máváním je definováno jako chování, kdy mládě zvedá jedno nebo obě svá 
křídla až do maximálního úhlu 90° nad horizontální rovinou a mírně jím (jimi) v této poloze 
chvěje či třepotá. Můžeme jej dělit na symetrické (třepotání oběma křídly zároveň) a 
asymetrické (třepotání jen jedním křídlem). Symetrické je zdá se běžnější, avšak asymetrické 
můžeme najít napříč celým spektrem ptačího světa od pštrosa dvouprstého (Struthio camelus), 
přes brodivé ptáky až po pěvce, jako jsou např. strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) (Grim 
2007) 

Žadonění máváním je běžné u různých druhů altriciálních ptáků i během mimohnízdní 
péče (Wright a Leonard 2002). Pozorováno bylo u rozmanitých skupin ptáků, např.u 
pěnicovitých (Sylviidae) či drozdovitých (Turdidae) (Grim 2007), z hnízdních parazitů pak 
třeba u vlhovcovitých (Icteridae; Hauber a Ramsey 2003) nebo kukačkovitých (Cuculidae; 
vlastní pozorování), přesněji tedy naší kukačky obecné. 

Je možné, že jen samotný pohyb křídla může být dostatečným stimulem pro zvýšení 
frekvence krmení (Redondo a Castro 1992, Kilner 1995, Smith et al. 2005) a může být tak 
považováno za svébytný způsob žadonění. Zatím však této hypotéze nebyla věnována žádná 
pozornost (Grim 2007). 

Chtěl bych se zmínit ještě o jednom možném, doplňkovém způsobu žadonění vázaném 
na mávání (Grim 2007), kterým by mohlo být ukazování neopeřené plošky na spodní straně 
křídla kukaččích mláďat. Taková strategie žadonění však byla zatím popsána pouze v jediném 
případě, a to u kukačky malajské (Tanaka a Ueda 2005, Tanaka et al. 2005). 

U kukačky malajské je hlasitý způsob žadonění vzácností. Příčinou je asi vysoká míra 
predace (Tanaka a Ueda 2005). Mláďata třesou křídlem a ukazují pěstounům místo na spodní 
straně křídla, které je zbarvené podobně jako vnitřek jejich zobáku (gape-coloured wing-
patch). Toto chování slouží jako stimulace pěstounů k větší intenzitě krmení a patrně tedy 
vyvolává dojem většího počtu „hladových krků“ v hnízdě (Tanaka et al. 2005). Tito autoři 
ovšem ve své práci experimentálně neoddělili vliv podkřídelní plochy od samotného mávání 
křídlem (Grim 2007). Navíc zatím ani samotné mávání křídlem jako strategie získávání 
potravy nebylo nikdy konkrétně zkoumáno.  

Mláďata kukačky obecné sice nemají na křídle nápadně zbarvenou skvrnu, tak jako 
tomu je u kukačky malajské, na tom samém místě ale mají viditelnou nažinu (distální ulnární a 
proximální carpometacarpální oblast křídla). Je tedy v principu možné, že jí kukaččí mláďata 
                                                 
1 Jako mávání označuji obecně tento projev chování, výrazy typu třepotání apod. pak jeho konkrétní podobu. 
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využívají ke stimulaci pěstounů k většímu krmení podobně jako kukačka malajská. (Grim 
2007). 

 
 

1.2. Kukačka obecná 
 
Kukačka obecná (Cuculus canorus) je asi nejznámějším hnízdním parazitem a 

jediným, který se vyskytuje na našem území. Je také jediným druhem kukačky na území ČR 
(Grim 2001). Koncem dubna se vrací ze svých afrických zimovišť, aby nakladla svá vejce do 
hnízd jiných ptáků. Hostiteli by měli být hmyzožravé druhy ptáků, stavící si otevřená hnízda. 
Kukačka se i občas splete a snese vejce do hnízd druhů žijících v dutinách, jako jsou sýkory 
nebo brhlíci. Takováto snůška je však předem ztracena, neboť vykrmená kukačka by se malým 
vletovým otvorem nedostala ven (Honza 2000). Nejčastěji doloženým pěstounem mladých 
kukaček na území ČR i v Evropě je rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus). Druhé a třetí 
místo „obsadili“ červenka obecná (Erithacus rubecula) a rehek domácí (Phoenicurus 
ochruros) v ČR, pěnice slavíková (Sylvia borin) a konipas bílý (Motacilla alba) v Evropě 
(Hudec et al. 2005). Výběr hostitele může souviset s faktem, že schopnost přežívání a růstu 
kukaččích mláďat se významně liší u různých blízce příbuzných druhů (Grim 2006). 

Během května a června klade kukačka po jednom vejci do průměrně devíti hnízd 
(Hudec et al. 2005). Navýšení počtu vajec v hnízdě kompenzuje sežráním jednoho (někdy i 
dvou) vajíček hostitele (Davies 2000). Tímto pro ni mateřství končí a už se dále o svého 
potomka nestará. Její vejce se podobá vejcím hostitele velikostí, zbarvením i skvrnitostí, 
přesto se často stává, že je rozpoznáno a odmítnuto (Davies 2000). Pokud se tak nestane, 
vylíhne se po 11–12 dnech kukaččí mládě, které, ač holé a slepé, se snaží zbavit se nevlastních 
sourozenců jejich vytlačením z hnízda, nejlépe dokud jsou ještě ve stádiu vejce, jinak co 
nejdříve po jejich vylíhnutí. Ti totiž pro něj představují nežádoucí konkurenci, neboť potřebuje 
veškerou péči pěstounů výhradně pro sebe (Grim et al. 2008). Toto chování se nazývá 
vytlačovací reflex (Honza et al. 2007). 

Ani poté nemá však kukaččí mládě zcela vyhráno. Může se totiž stát, že ho jeho 
pěstouni odmítnou (Grim et al. 2003) a ono je tak odsouzeno k smrti hladem. Tento případ ale 
není tak běžný. Pro mou práci jsou důležité ty případy, kdy kukaččí mládě zůstává pěstouny 
nerozpoznáno a oni o něj pečují jako o vlastní. A o tom, že se musí opravdu snažit, svědčí už 
fakt, že mládě kukačky po čase své pěstouny co do velikosti přeroste a jeho apetit překročí 
„stravovací“ nároky, které by měla všechna jejich vlastní mláďata dohromady. Tak  např. od 
rákosníka obecného požaduje v jedenáctém dni věku v průměru 1,4x více potravy než by 
požadovala jeho průměrná snůška, tedy 3,3 mláďat (Grim a Honza 2001). To je tedy přibližně 
5x víc než jaké jsou nároky stejně starého rákosníka. Navíc mládě kukačky setrvává v hnízdě 
zhruba 2x déle než mladí rákosníci. Ti opouštějí hnízdo průměrně v jedenáctém dni života 
zatímco průměrná kukačka v 18 dnech (Grim 2006). Pěstouni ji pak přikrmují ještě asi další tři 
týdny mimo hnízdo (Davies 2000).  

Od konce července, ale hlavně na přelomu srpna a září se již samostatná kukačka 
vydává na jih do Afriky, aby se druhý rok znovu vrátila a cyklus tak mohl pokračovat (Hudec 
et al. 2005). 
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1.3. Hypotézy 
 

Ve své práci chci zejména ověřit, zda je mávání (či třepotání) křídlem strategií 
žadonění u mláďat kukačky obecné. Jestliže ano, měly by platit následující predikce: 

 
1. Mládě mává křídlem jen v přítomnosti rodiče (tj. ne v době, kdy pěstoun není 

v blízkosti hnízda). 
2. Mávání je směřováno k pěstounovi přinášejícímu potravu (tj. mládě používá křídlo, 

které je blíže k pěstounovi.) 
3. Mávání křídlem je častěji používáno u starších mláďat (starší 15 dnů), která mají vyšší 

potravní potřebu než mladší mláďata a jejich další žadonící signály (hlasové „pípání“ a 
otevírání zobáku) nesignalizuje hlad mláděte pěstounům dostatečně, protože už 
nestoupá s věkem. 

4. Podíl počtu krmení, kdy mládě mávalo křídlem, roste s věkem. 
5. Intenzita mávání (časová délka, maximální úhel zvednutí křídla) roste s věkem. 
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2. METODIKA 
 

2.1. Terénní práce 
 

2.1.1. Lokalita 
Sběr dat byl realizován v roce 2003, 2004 a 2007 (červen a první polovina července) na 

soustavě rybníků u obce Lužice u Hodonína (48°51´N, 17°04´E). Celá soustava zahrnuje osm 
rybníků (Bojanovický, Komárovský, Nad sádkami, Výtopa, Novodvorský, Dvorský, 
Písečenský, Lužický), které slouží hlavně k chovu kaprů a kachen. Jsou zde vhodné podmínky 
pro studium kukačky obecné, neboť zdejší rákosové (Phragmites australis) a místy i 
orobincové porosty (Typha angustifolia) jsou domovem různých druhů rákosníku, zejm. r. 
obecného (Acrocephalus scirpaceus) a r. velkého (A. arundinaceus). Právě zdejší populace r. 
obecného bývají často parazitovány kukačkou obecnou (až 15 %, Moksnes et al. 1993). 

 

2.1.2. Sběr dat 
Sběr dat v terénu provedli Alena Dvorská, Tomáš Grim, Marcel Honza a Peter Samaš. 

Vybraná parazitovaná hnízda rákosníka obecného nebo r. velkého byla natáčena time-laps 
záznamem (nepřetržitě 24 hodin) nebo na kazety Hi8 (1,5 nebo 3 h). Také byla prováděna 
biometrická měření. Kukaččí mládě bylo váženo (s přesností na 0,01 g), a měřila se délka 
zobáku (od koutku po špičku), šířka zobáku (mezi koutky při zavřeném zobáku) a délka 
běháku (vše s přesností na 0.01 mm).  

Kamera byla umístěna na stativ cca 1,5 m od hnízda a nastavena na snímání blízkého 
okolí hnízda. Zároveň musela být umístěna a maskována tak, aby nerušila majitele hnízda 
v jejich činnosti (terénní metody viz Dvorská 2004). Pokud se tak stalo, muselo se filmovat 
znovu. Terénní pracovníci se snažili také zajistit okolní vegetaci přivázáním tak, aby 
nezakrývala hnízdo nebo objektiv kamery. Natáčelo se i za zhoršeného počasí, což se někdy 
projevilo na kvalitě záznamu. Někdy muselo být filmování přerušeno dříve kvůli špatnému 
počasí (např. bouřce), některé záznamy jsem z podobných příčin nemohl analyzovat (z části 
nebo celé). Větrné poryvy vychylovaly hnízdo mimo záběr kamery nebo docházelo k jeho 
zakrytí vegetací, což značně ztěžovalo pozdější analýzu. 37 záznamů z celkem 85 bylo 
zatíženo horší kvalitou (31,5%). Na 16 z nich nebylo mládě v hnízdě dobře vidět, ačkoli by to 
analýza vyžadovala (snímáno s větší dálky, bylo v hnízdě „ponořeno“), 3 byly poznamenány 
větrným počasím, 13 zhoršenou viditelností hnízda z důvodu množství vegetace kolem nebo 
špatných světelných podmínek, zbylých 5 kombinací těchto faktorů. 

U hnízd, které nebyly sledovány time-lapsem, se natáčel denně (někdy i 2x) nebo 
obden kontrolní záznam (do doby, než bylo zaregistrováno mávání. Pokud mládě mávalo, byly 
prováděny experimenty. Ty se uskutečňovali pokud možno hned ten den a pak ještě další dva 
dny následující. Pro ověření některých hypotéz bylo použito pokusů s kazajkou přes křídla 
(Obr. 1) a pod křídly a pokusů s hladověním.  

Kazajka natažená přes křídla měla ověřit, jak bude ovlivněno krmení, nebude-li moci 
kukaččí mládě mávat. Tyto experimenty se bohužel nedařily. Mládě buď z hnízda vypadávalo 
nebo mělo tendenci se z kazajky vyprostit (což se mu v jednom případě povedlo). Zcela se 
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zdařil jen jeden tento pokus. Experiment s kazajkou pod křídly měl zjistit, zda samotná 
kazajka nemá vliv na chování pěstounů nebo mláděte.   

Při hladovění bylo mládě kukačky vyňato na 2 hodiny z hnízda a nahrazeno dvěma 
mláďaty rákosníka „vypůjčenými“ z blízkého hnízda rákosníka stejného druhu, aby rodiče 
hnízdo neopustili. Následný kontrolní záznam měl ukázat, zda bude vyhladovělé mládě víc 
žadonit (máváním) a jestli bude i více krmeno, tj. zda existuje vztah mezi hladovostí a 
intenzitou mávání křídlem. 
 
Ze začátku probíhaly experimenty podle následujícího scénáře: 

 
Jako první vždy probíhala kontrola (6 h). Pokud nebyl instalován time-laps snímalo se 

hnízdo 3 h, pak bylo mládě zváženo a byla mu nasazena kazajka pod křídla a vráceno do 
hnízda. Po dalších 3 h filmování mu byla kazajka sundána a bylo opět zváženo a vráceno 
„domů“. U každého vážení byl do zápisu uváděn přesný čas. 

Při experimentu 1 (kazajka – 6,5 h) byl natočen 1.5 h kontrolní záznam, poté bylo 
odebráno mládě kukačky do krabice se starým hnízdem rákosníka a ponecháno 2 h hladovět. 
Místo něj byla do filmovaného hnízda vložena 2 mláďata rákosníků z blízkého hnízda. 
(Kamera byla ponechána v chodu.) Mládě bylo po odebrání ihned zváženo a změřeno. Po 2 h 
hladovění bylo mládě znovu zváženo, oblečeno do kazajky a vráceno do hnízda, mláďata 
rákosníku byla navrácena do svého domovského hnízda. Po 3 hodinách filmování byla mláděti 
sundána kazajka a bylo opět zváženo. 

Experiment 2 (hladovění – 6,5 h) probíhal podobně, jen nebyla použita kazajka. Pořadí 
experimentu 1 a 2 bylo randomizováno. 

Vzhledem k tomu, že se pokusy s kazajkou nedařily, byly později prováděny už jen 
pokusy s hladověním. 

 
 

Obrázek 1: Kukaččí mládě s kazajkou přes křídla. 
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2.2. Analýza videozáznamů 
 

Celkem jsem pomocí videowalkmanu analyzoval cca 180 hodin videozáznamů, z toho 
162 hodin s mládětem kukačky a 18 hodin s mláďaty rákosníků. Záznamy pocházely z celkem 
patnácti hnízd, čtyři však mají na získaných datech zanedbatelný podíl (mládě vypadlo, 
záznam nebyl dokončen, rodiče nepřiletěli).  

 
 

Při analýze videozáznamů jsem zaznamenával tyto položky:  
A) obecně platné pro celý záznam  

• číslo hnízda 
• druh mláděte1 a pěstouna 
• věk mláděte 
• datum 
• rok 
• experimentální skupina (nominální: 0 – 4; viz výše) 
• doba od začátku záznamu2 po první krmení nebo zahřívání mláďat (v sekundách) 

B) konkrétní pro danou pozorovanou událost na hnízdě 
• čas události (hodina:minuta:vteřina) 
• přítomnost pěstouna (nominální: ano/ne) 
• ze které strany přilétl (z pozice pozorovatele) 
• zda krmil (nominální: ano/ne) 
• zda mládě mávalo (nominální: ano/ne) 
• jak dlouho (kontinuální: v sekundách) 
• kterým křídlem (z pozice pozorovatele) 
• jak moc jej zvedlo (ordinální stupnice: -45°, 0°, 45° a 90°) 
• zda mohl pěstoun vidět spodní stranu křídla (nominální: ano/ne) 
• zda byli pozorováni oba pěstouni (nominální: ano/ne) 
• odběr trusu mláděte pěstounem (nominální: ano/ne) 

 
Pro potřeby analýzy byly použity 3 resp. 4 experimentální skupiny. Nejčastější byly 

kontrolní záznamy (skupina 3) dále pokusy s hladověním (skupina 4), s kazajkou pod křídly 
(skupina 1) a přes křídla (skupina 2). Pokud v daný den neprobíhalo filmování (mládě bylo jen 
zváženo a změřeno) nebo pokud se pokus nezdařil (např. mládě vypadlo), byla skupina 
označena jako „0“. 

Přítomnost pěstouna byla posouzena kladně pouze v tom případě, jestli se objevil 
v záběru kamery. Jeho možnou přítomnost v okolí hnízda naznačenou zvuky, jsem v  nebral 

                                                 
1 Jako kukačka obecná byl označen druh i pokud bylo kukaččí mládě v hnízdě ještě společně se svými 
nevlastními sourozenci, předtím než je vyhodilo. (Konkrétně se to týká kontrolních záznamů provedených 12. a 
13.7.2007 na hnízdě 859) 
2 čas začátku záznamu = čas, ve kterém se odcházející terénní pracovník dostal s dosahu mikrofonu kamery 
(jinými slovy, pokus začíná ve chvíli, kdy je eliminován rušivý vliv terénního pracovníka); byl vypočítáván 
pokaždé, když došlo k přerušení a opětovnému obnovení záznamu (během jednoho pokusu) 
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v úvahu. Stejný princip zůstal zachován i v případě hodnocení přítomnosti obou pěstounů 
zároveň (v záběru museli být vidět oba zároveň). 

U mávání jsem hodnotil jeho délku (maximální interval nepřetržitého třepotání ve 
vteřinách), úhel křídla vzhledem k vodorovné rovině (-45°, 0°, 45° a 90°) a to, zda mohl 
pěstoun vidět spodní stranu mávajícího křídla. To záviselo na směru příletu pěstouna, směru a 
úhlu mávajícího křídla a jejich časové koincidenci.  

Vzhledem k tomu, že mávání bylo přerušováno jak kratšími a delšími pomlkami (viz 
pozorování), zaznamenával jsem jen čas nejdelšího nepřerušeného úseku třepotání (v rámci 
jedné návštěvy pěstouna na hnízdě). Hodnota byla zaokrouhlena na celé sekundy (min. 1 
sekunda).  

Úhel 90° popisuje situaci, kdy křídlo třepotalo téměř kolmo s horizontální rovinou 
(více než 80°), 0° pak třepotání v ± vodorovné poloze. 45° označuje stav mezi těmito dvěmi 
hodnotami, tedy třepotání ani ne vodorovné, ani ne kolmé. Pokud mávající křídlo nedosáhlo 
horizontální roviny (často se při třepotání ani „neodlepilo“ od těla), je to vyjádřeno jako -45°.  

To, zda mohl vidět přilétající pěstoun spodek mávajícího křídla, bylo v některých 
případech odhadnuto, např. pokud bylo mávání přerušeno dříve než se pěstoun dostavil do 
záběru kamery (pokud se dostavil1). 

Při analýze toho, v kterém směru přilétá pěstoun k hnízdu, případně kterým křídlem 
mládě mává bylo použito pohledu z pozice pozorovatele. Není to zcela ideální přístup (nelze 
pak již absolutně určit, zda bylo použito levé nebo pravé křídlo), ale vzhledem k tomu, že na 
některých videozáznamech nebylo kukačku v hnízdě vidět, nemohl jsem kvůli zachování 
uniformity dat variantu „z pozice mláděte“ použít. To však na výsledku nic nemění, neboť pro 
ověření toho, zda směr mávání souvisí s přítomností rodiče není podstatné, jestli mládě 
mávalo svým pravým či levým křídlem, ale to zda bylo mávající  křídlo na straně přilétajícího 
hostitele, či ne.  

 
 

                                                 
1 Zda mohl pěstoun vidět pod křídlo, bylo v sedmi případech vyhodnoceno kladně i přesto, že se do záběru 
„nedostavil“. (Jeho přítomnost byla vyhodnocena záporně.) 
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3. VÝSLEDKY 
 

3.1. Pozorování 
 
Kukaččí mládě se v hnízdě projevuje především pípáním. Jeho hlasové projevy jsou 

nejintenzivnější v průběhu krmení. Přesvědčil jsem se o tom, že se mladá kukačka začíná 
ozývat, pohybuje-li se pěstoun v blízkosti hnízda. Zdá se, že čím blíž pěstoun je, tím je 
frekvence pípání větší. Pauza mezi pípnutími bývá obvykle asi 1,5 s. Frekvence pípání (v 
nepřítomnosti pěstouna na hnízdě) může vzrůst až na 1 pípnutí za sekundu. Výrazně narůstá 
během pobytu  pěstouna na hnízdě (viz obrázek 4). Po odletu zase postupně ochabuje.  

V pozdějším věku, v nejkrajnějším případě od 7. dne (u jednoho mláděte jednou při 
krmení a 3x za nepřítomnosti rodiče), se začíná objevovat další způsob chování, třepotavé 
mávání jedním křídlem. Mládě pípá a třepotá křídlem zvednutým v různé úhlu nad 
horizontální rovinou. Někdy jen třese křídlem, aniž by ho zvedlo od těla. 

Mávání bývá nejintenzivnější v průběhu krmení (resp. těsně před ním ve chvíli, kdy 
přilétá pěstoun) po jehož skončení může ještě doznívat. Návštěvě hnízda může předcházet 
různý počet mávání, od  různě dlouhých, nepravidelně za sebou, po zcela pravidelné se 
stejnými přestávkami.  

Nepřetržité třepotání bývá většinou krátké (asi 1 s). Někdy bývá třepotání na chvilku 
přerušeno (přerušováno), aniž by bylo uvolněno křídlo. To setrvává v dosažené poloze (úhlu) 
nebo mírně poklesne.   

Mládě začíná mávat obvykle těsně před příletem pěstouna na hnízdo, mávání ale může 
provázet celý pobyt pěstouna, i jeho odlet. Někdy mládě začíná mávat daleko dříve (i více než 
30 s), než pěstoun skutečně přiletí (ať už z potravou nebo bez ní), pokud vůbec přiletí. 
Domnívám se tedy, že mávání souvisí s přítomností pěstouna v blízkém okolí hnízda a jeho 
intenzita se stupňuje s blízkostí pěstouna k hnízdu1. Např. pokud mládě vnímá přítomnost 
rodiče, začne slabě „poškubávat“ křídlem, přiblíží-li se k hnízdu více, mládě prodlouží dobu 
mávání, zkrátí pauzy mezi jednotlivými „záchvěvy“, popř. začne pozvedávat křídlo výše. 
Vyvrcholením akce (obvykle zakončené krmením) může být výrazné dlouhé nepřetržité 
třepotání, které se zpravidla neopakuje. To může trvat 3 – 4 s (51 výskytů u 11 mláďat, 4,2 % 
z celk. počtu výskytů mávání všech sledovaných mláďat), vzácně 5 – 6 s (7 výskytů u 4 
mláďat, 0,6 %).  

Zdá se, že intenzita třepotání také narůstá s věkem mláděte. Některá starší mláďata 
mají tendenci mávat déle a zvedat křídlo výše. Zatímco mláďata, která teprve začínají 
s třepotáním, sotva křídlo odlepí od těla, mláďata před vylétnutím „suverénně“ mávají v úhlu 
90°. V tomto ohledu nejsou výsledky mého pozorování jednoznačné. 

Z pozorování také jednoznačně vyplývá, že mládě mává tím křídlem které je blíž 
k pěstounovi. Viděl jsem i situace, kdy mládě přenášelo mávání z jednoho křídla na druhé 
podle pohybu pěstouna kolem něj (několik případů u nejméně třech mláďat). 

                                                 
1 Při analýze videozáznamů bylo 11% výskytů mávání posouzeno jako „v nepřítomnosti pěstouna“ (viz 
metodika). Jeho přítomnost poblíž hnízda ale někdy naznačovaly zvuky v okolí i reakce mláděte (Mládě otáčelo 
hlavou a žadonilo ve směru, kde se dala předpokládat přítomnost pěstouna) . 
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To, že mává jen jedním křídlem není kvůli fyzikálním omezením, mládě má obvykle 
v hnízdě dost místa, aby mohlo zvednout obě. Pozoroval jsem i ojedinělé situace, kdy použilo 
obě křídla najednou (u šesti různých mláďat, 2,8 % z celk. počtu mávání všech sledovaných 
mláďat). V těchto případech bylo mládě evidentně zmatené a jako by nevědělo, na kterou 
stranu má mávat. Pěstoun totiž třeba přilétl nečekaně a přímo zezadu (z pohledu mláděte) 
ve chvíli, kdy mládě zrovna spalo nebo bylo zabráno do čištění peří. 

U mláďat rákosníka obecného a r. velkého, která byla během pokusů s hladověním  
v hnízdě na „návštěvě“, jsem mávání nezaznamenal. Jejich chování mohlo být sice ovlivněno 
experimentem, ale při podobné výměně u jiného výzkumu (Dvorská 2004), nebylo ovlivnění 
prokázáno. 

 

3.2. Statistická analýza 
 
Data získaná z jednotlivých záznamů jsem sumarizoval a vypočítal jsem průměrné 

hodnoty pro potřeby statistické analýzy. Tato data byla pak analyzována v programu JMP 
pomocí obecných lineárních smíšených modelů (GLMM) s identitou mláděte jako náhodným 
faktorem. Proporce shody mezi směrem příletu pěstouna a směrem mávání mláděte byla 
testována proti nulové hypotéze náhodného směrování mávání (tj. 50% shoda).  

 
 
Analyzované hodnoty: 

• frekvence krmení – počet návštěv hnízda pěstounem s krmením za hodinu 
• procento výskytu mávání – procento návštěv, kdy mládě mávalo z celk. počtu návštěv 

s krmením  
• procento shody – procento případů, kdy mládě mávalo ve směru, kde se nacházel 

pěstoun 
• procento případů, kdy mohl pěstoun vidět mláděti pod křídlo (z počtu návštěv 

s krmením a máváním) 
• délka mávání – průměrná maximální délka nepřetržitého třepotání (v sekundách) 
• průměrný maximální úhel zvednutého křídla 
• vnitřní plocha zobáku (gape area) = šířka délka zobáku (viz metodika) 
• rozdíl hmotností mláděte před a po pokusu (g . h-1) 

 
 
Vybrané analyzované hodnoty jsem vztáhnul k věku mláděte: 
 

1. Frekvence krmení významně stoupá s věkem  
(obr. 2A; R2=0.73, F1, 55.6=51.13, P<0.0001). 

 
2. Procento výskytu mávání významně stoupá  

(obr. 2B; R2=0.73, F1, 63.6=107.40, P<0.0001). 
 

3. Procento shody mávání a směru příletu pěstouna s věkem nesouvisí  
(obr 2C; R2=0.06, F1, 16.5=2.29, P=0.15). 
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4. Mládě mává ve směru, kde se nachází pěstoun  

(86,57% případů; párový test: R2=0.62, F1,96=159.28, P<0.0001). 
 

5. Procento případů, kdy mohl pěstoun vidět mláděti pod křídlo s věkem významně 
stoupá (obr. 2D; R2=0.73, F1, 59.8=37.31, P<0.0001). 

 
6. Průměrný maximální úhel zvednutého křídla s věkem nesouvisí  

(obr. 2E; R2=0.56, F1, 45.6=0.05, P=0.83). 
 

7. Délka mávání s věkem nesouvisí (obr. 2F; R2=0.39, F1, 32.5=0.02, P=0.90). 
 
Analýzy ukázaly také na významný vztah mezi frekvencí krmení a vnitřní plochou zobáku 
(obr. 3; R2=-3.12, F1, 13.7=9.46, P=0.0084). 

Vzhledem k tomu, že se pokusy s kazajkou nezdařily, byly pro posouzení vlivu 
experimentu na rozdíl hmotnosti použity pouze experimentální skupiny „kontrola“ a 
„hladovění“ (viz metodika). 

Vztah experimentální skupiny k přírůstku/úbytku hmotnosti byl významný  
(obr. 5; F1, 24.0=13.19, P=0.0013). Vliv naopak neměla druhová příslušnost pěstounů  
(F1, 3.7=0.48, P=0.53), ani věk mláděte (F1, 20.9=0.05, P=0.82). 
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4. DISKUSE 
 
V této práci jsem se zaměřil na studium behaviorálního způsobu žadonění u mláďat 

kukačky obecné. Je pravděpodobné, že třepotavé mávání křídlem je mechanismem žadonění 
mláďat kukačky obecné. Výskyt tohoto druhu chovaní významně roste s věkem mláděte a 
objevuje se určitě u mláďat starších 13 – 14 dnů, v jednom případě jsem jej zaznamenal i v 
sedmém dni věku. Jelikož mnou analyzovaná data nepokrývala věkové rozmezí 8. – 12. dnu 
života, nemohu jednoznačně určit přesný věk začátku mávání. To bude předmětem další práce. 

Mláďata mávají převážně v přítomnosti pěstouna, intenzita mávaní je největší těsně 
před nakrmením. Předpokládám, že mláďata žadoní jen tehdy, nachází-li pěstoun poblíž 
hnízda, a čím blíže mu je, tím intenzivněji kukaččí mládě žadoní. Pro ověření je však třeba 
provést podrobnější studie. Jednoznačně se pak potvrdilo, že mláďata mávají směrem 
k pěstounovi, tedy křídlem které je k němu blíže.  

Kvůli nezdařeným pokusům s kazajkou, nebylo možné ověřit, jestli by omezení 
mávání mělo vliv na frekvenci krmení. 

Statistická analýza nepotvrdila, že by byl významný vztah mezi věkem a intenzitou 
mávání, jinými slovy délka mávání a maximální úhel křídla s věkem neroste. Vzhledem 
k tomu, že byla zaznamenávána pouze maximální délka nepřetržitého mávání, bude třeba ještě 
v tomto ohledu dalších, podrobnějších výzkumů, týkajících se zejména celkové délky mávání 
(vztahující se k dané návštěvě pěstouna na hnízdě) a charakteru jeho průběhu (narůstání a 
poklesy intenzity a možné ovlivnění blízkostí pěstouna k hnízdu). 

Ukázalo se, že procento mávání, při němž mohl pěstoun vidět mláděti pod křídlo 
s věkem významně stoupá. Není však jisté, jestli kukaččí mláďata užívají podkřídelní nažinu 
ke stimulaci pěstounů k většímu krmení podobně, jako tomu je u kukačky malajské (Tanaka a 
Ueda 2005, Tanaka et al. 2005). Vyloučit to ale nemohu. 

Na závěr bych poznamenal, ž0e jsem si nemohl nepovšimnout nápadně silného 
vokálního projevu kukaččích mláďat. Spíše ze zvědavosti jsem provedl analýzu minutového 
zvukového záznamů 14ti denní kukačky (obr. 4). Očekávaný výsledek se dostavil. Intenzita 
vokálního žadonění je největší v době pobytu pěstouna na hnízdě. Stejná zjištění publikují i 
Šícha et al. (2007) nebo Kilner et al. (1999). Byla potvrzena i pozitivní korelace mezi velikostí 
vnitřní plochy zobáku a frekvencí krmení, která se shoduje se zjištěními Kilner et al. (1999). 
Protože tito vědci ve svých pracích věnovali vokálnímu a vizuálnímu žadonění dostatečnou 
pozornost, více jsem se už těmito projevy chování kukaččích mláďat nezabýval.  

 
 
 

5. ZÁVĚR 
 

Na základě výsledků mé práce se domnívám, že lze označit třepotavé mávání křídlem 
za mechanismus žadonění mláďat kukačky obecné. Bude však potřeba ještě dalších studií, 
zejména v oblasti intenzity těchto projevů chování, pro lepší podporu mých zjištění. Zrovna 
tak je třeba v budoucnu lépe ověřit, zda je podkřídelní nažina využívána jako doplňkový 
stimul při žadonění. 
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Obrázek 2: Grafy vyjadřují vztah analyzovaných veličin k věku kukaččího mláděte. Chybové úsečky odpovídají směrodatné 
odchylce, body průměru: 
(A) počtu návštěv hnízda s krmením za hodinu, (B)  procentu návštěv hnízda s krmením, kdy mládě mávalo, (C) procentu 
návštěv, kdy mládě mávalo křídlem na straně, odkud přilétal pěstoun, (D) procentu návštěv s krmením a máváním, kdy 
mohl pěstoun vidět podkřídelní plochu (skin patch), (E) průměrné délce třepotání křídla (bez pomlky) v dané poloze, (F) 
průměrnému úhlu maximální zvednutí křídla při žadonění během jedné návštěvy. 

Obrázek 3: Graf vyjadřující nárůst počtu 
návštěv s krmením za hodinu v závislosti na 
zvětšování vnitřní plochy zobáku (gape area).
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Obrázek 4: Frekvence vokálního projevu kukaččího mláděte. 
Graf je analýzou zvukového záznamu 14 denní kukačky, body odpovídají 
jednotlivým pípnutím. Oblast grafu s výrazným nárůstem frekvence 
vokálního žadonění koresponduje s dobou pobytu pěstouna na hnízdě. 

Obrázek 5: Graf znázorňuje vliv experimentu na hmotnost mláděte. 
Z důvodu nezdařených pokusů s kazajkou jsem zařadil pouze tyto 
dvě experimentální skupiny. 
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