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Abstrakt 

Ptačí hnízda poskytují ochranu vejcím a mláďatům, umožňují rodičům bezpečně opustit potomstvo a 

zase se k němu vrátit, jejich termoregulační vlastnosti snižují energetické náklady na inkubaci vajec a 

zahřívání mláďat, a jsou tedy klíčovými strukturami v reprodukci drtivé většiny druhů ptáků. Díky 

svému významu by tedy měla podléhat přírodnímu výběru. Bylo proto navrženo několik hypotéz, které 

popisují selekční tlaky, jež na velikost hnízda samého nebo některých jeho částí působí. Ve své dizer-

tační práci jsem testoval platnost několika z nich u rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) – 

otevřeně hnízdícího druhu pěvce, jehož hnízda jsou k tomu velmi vhodná, neboť vykazují značnou ve-

likostní variabilitu. K tomuto účelu jsem využil jak rozsáhlého datového souboru několika set změře-

ných hnízd tohoto druhu, tak i experimentů, při kterých jsem s velikostí rákosničích hnízd aktivně ma-

nipuloval. 

 Ve shodě s předchozími studiemi se nám nepodařilo prokázat, že by velikost hnízda rákosníka 

velkého měla vliv na pravděpodobnost jeho parazitace kukačkou obecnou (Cuculus canorus). Ta byla 

ovšem ovlivněna několika jinými faktory, a to načasováním hnízdění, hustotou rákosového porostu v 

blízkosti hnízda, a především jeho viditelností z nejbližšího potenciálního místa, ze kterého kukačky 

hostitelská hnízda vyhledávají. Zároveň jsme ukázali, že kukačky mění svoji strategii při hledání hnízd 

podle jejich dostupnosti. V době, kdy byl hostitelských hnízd nedostatek, totiž parazitovaly všechna 

hnízda včetně těch nejlépe ukrytých, zatímco v době, kdy hnízdilo velké množství hostitelských párů, 

se spíše soustředily na hnízda nápadnější, snadněji nalezitelná (vše Kapitola 1). To, zda bylo hnízdo 

parazitováno kukačkou, mělo vliv i na pravděpodobnost jeho predace ve fázi inkubace (Kapitola 2), 

nejspíše právě z toho důvodu, že si kukačky vybíraly k parazitaci hůře ukrytá hnízda (Kapitola 1). 

Obecně jsou ale hnízda rákosníka velkého predována ve srovnání s ostatními druhy evropských pěvců 

mnohem vzácněji. Pravděpodobnost, že přežijí fázi inkubace, dosahovala na naší studijní lokalitě vyso-

kých 88 až 94 % právě v závislosti na tom, zda hnízdo bylo parazitováno, nebo ne (Kapitola 2). Možná 

i díky takto nízkému predačnímu tlaku jsme v pokusu s umělými hnízdy nezaznamenali, že by jejich 

velikost významně ovlivňovala pravděpodobnost jejich predace. Pouze aktivní hnízda, experimentálně 

zvětšená na velikost odpovídající horní hranici přirozené velikostní variability, byla predována margi-

nálně nesignifikantně častěji než mnohem menší hnízda kontrolní (vše Kapitola 3). Samci, jimž byla 

hnízda takto zvětšena, zvýšili svou aktivitu během krmení a nosili mláďatům více potravy než samci 

z kontrolních hnízd, zatímco samice krmily mláďata se stejným úsilím u obou typů hnízd. Protože 

hnízda rákosníka velkého jsou stavěna výhradně samicemi, ukazuje tento výsledek na to, že by u tohoto 

druhu mohla velikost hnízda fungovat jako postkopulační signál kvality samice. Kvalitnější samice by 

v tomto případě stavěly větší hnízda, na což by samci reagovali zvýšením svého reprodukčního úsilí. 

Tomu nasvědčuje i analýza velkého vzorku nemanipulovaných hnízd, kdy do větších hnízd bylo snášeno 

i signifikantně více vajec a bylo z nich vyváděno i více mláďat (vše Kapitola 4). Velikost snůšky by ale 

spíše než s velikostí celého hnízda měla především souviset s velikostí hnízdní kotlinky, jejíž rozměry 

by měly odpovídat počtu snesených vajec. Tento vztah se ovšem u rákosníka velkého podařilo prokázat 

pouze u hloubky kotlinky, ale nikoliv pro její šířku. Oba rozměry byly zároveň ovlivněny i velikostí 

samice, kdy větší samice stavěly i větší kotlinky. Rozměry kotlinek stavěných stejnými samicemi během 

jedné hnízdní sezony se ovšem signifikantně lišily – náhradní hnízda měla kotlinky menší (mělčí i užší), 

což korespondovalo i s rozdíly mezi prvními a náhradními hnízdy v jejich celkové velikosti a počtu 

vajec. To nasvědčuje tomu, že by samice rákosníka velkého mohly rozměry svých hnízdních kotlinek 

přizpůsobovat očekávané velikosti snůšky, ačkoliv robustní analýza například většího počtu hnízd sta-

věných stejnými jedinci v různých hnízdních sezonách bohužel stále chybí (vše Rukopis 5).    

  


