
Abstrakt 

Tato disertační práce se zabývá vnitrodruhovým hnízdním parazitismem u ptáků (VHP). VHP je 

alternativní reprodukční strategie, kdy parazitická samice klade vejce do hnízda cizí hostitelské samice 

stejného druhu. Parazitická samice následně hnízdo hostitele opouští a ušetří tak energii, kterou by 

jinak musela investovat do rodičovské péče. Jelikož mezi parazitickým a hostitelským vejcem či 

mládětem není znatelný morfologický rozdíl, je problematické VHP rozpoznat. Proto je pro jeho určení 

vhodné použít molekulární metodiku. VHP může být použit jako „a best-of-bad-job“ strategie, kdy 

samice nemá vlastní hnízdo a vejce snáší pouze paraziticky, nebo o hnízdo přišla např. kvůli predaci. 

Další možnost je, že samice mohou zvýšit svoji fekunditu („fecundity enhancement“). V tomto případe 

samice často klade parazitická vejce a později zakládá vlastní snůšku. 

V rámci této disertační práce byly studovány dva modelové druhy. Prvním druhem byla 

prekociální potápivá kachna – polák velký (Aythya ferina; Anseriformes; Anatidae). Parazitická vejce 

byla určena pomocí proteinového fingerprintingu a díky této metodě bylo také možné rozlišit vejce 

jednotlivých samic. Míra VHP byla u poláka velkého relativně vysoká (91 %, 72 %; Kapitola 1, 4). 

Velikost snůšky hostitelské samice byla negativně ovlivněna počtem cizích vajec ve snůšce. Ve studii, 

která se zabývala jednotlivými reprodukčními taktikami samic, bylo zjištěno, že samice poláka využívají 

parazitismus v různém kontextu. Některé samice snášely vejce pouze paraziticky, jiné samice 

kombinovaly parazitismus s péčí o vlastní snůšku. Na druhou stranu některé samice snášely vejce 

pouze do vlastní snůšky. Tyto tři reprodukční taktiky byly během tří let zastoupeny rovnoměrně a 

samice je během let měnily. Zároveň bylo zjištěno, že reprodukční úsilí se mezi samicemi lišilo 

v závislosti na reprodukční taktice. V neposlední řadě bylo testováno, zda je možné určit VHP pomocí 

morfologie vajec (tzv. ‚Eadiho metoda‘, Kapitola 3). Výsledky naznačují, že použití morfologie vajec 

není vhodné pro určení VHP, a navíc bylo zjištěno, že výsledek může být ovlivněn příbuzností mezi 

parzitem a hostitelem. 

Druhý modelový druh byl atriciální pěvec – vlaštovka obecná (Hirundo rustica rustica; 

Passeriformes; Hirundinidae). Parazitická mláďata byla určena pomocí mikrosatelitů DNA. Míra VHP 

byla nižší než u poláka velkého (22 %, Kapitola 2). Dále bylo zjištěno, že míra hnízdního parazitismu 

byla pozitivně ovlivněna mírou synchronicity v hnízdění. Zhruba 28 % parazitických mláďat bylo 

oplodněno rezidentním samcem z hostitelského hnízda (Quasi parazitismus = QP). Samice, které 

kombinovaly normální hnízdění a parazitismus měly v průměru o jedno mládě více než ostatní samice 

v populaci. Stejně tak i QP samci měli zhruba o jednoho potomka více než průměrný samec v populaci. 

Oproti tomu hostitelské samice měly zhruba o jedno mládě méně něž byl průměr v rámci populace. 

Předložená disertační práce přináší nové poznatky o VHP u dvou studovaných druhů (polák 

velký a vlaštovka obecná), které byly získány pomocí molekulárních metod. 


