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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je literární rešerší z knih a článků zabývajících se péčí o potomstvo u 

ptáků, přičemž využívá českou i zahraniční literaturu. V úvodní části se zabývá parentální 

péčí obecně, dále pak představuje typy partnerských svazků u ptáků. Hlavní část práce je 

věnována popisu chování spojeného s péčí o mláďata u ptáků. Jde o umístění a stavbu 

hnízda, inkubaci vajec a péči o již vylíhlá mláďata. Prezentuje všechny typy a modifikace 

forem rodičovské péče u ptáků s využitím typických příkladových druhů. 

Klíčová slova: paternální péče, maternální péče, bi-parentální péče, péče u polyandrických 

druhů, ptáci (Aves) 

  



Abstract 

This bachelor thesis is a literary search from books and articles dealing with the parental 

care in birds, using Czech and foreign literature. The introductory part deals with parental 

care in general, as well as the types of partnerships in birds. The main part of the thesis is 

devoted to the description of behavior related to the parental care in birds. It involves the 

nest site selection and construction of nests, the incubation of eggs and the care of hatched 

offspring. It presents all types and modifications of the forms of parental care in birds using 

typical exemplary species. 

Key words: parental care, paternal care, bi-parental care, care in polyandrous species, birds 

(Aves) 
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1 Úvod 

Zatímco mezi rybami, obojživelníky a plazy je péče o potomstvo spíše výjimečná, u 

ptáků je zcela obvyklým jevem. Zahrnuje velké množství projevů a patří vůbec k těm 

nejdokonalejším v celé říši zvířat. 

V průběhu evoluce se vyvinulo veliké množství způsobů, jakým lze o mláďata 

pečovat. Někteří ptáci jsou velmi obětaví a starostliví rodiče. V období inkubace dokážou 

sedět strnule na hnízdě a nepřijímají ani potravu ani tekutiny. Tučňák císařský (Aptenodytes 

forsteri) dokáže hnízdit v těch nejkrutějších podmínkách. Samec po celou dobu inkubace 

hladoví, a ještě navíc musí čelit teplotám až -70 °C. 

Jiní ptáci se o vylíhlá mláďata nestarají, o to více energie však věnují stavbě hnízda 

a s tím související inkubaci vajec. Taboni vyhrabávají v zemi jámy vystlané rostlinným 

materiálem, který tlením produkuje teplo. Když do jámy samice naklade vejce, zahrabou je 

obrovskou hromadou hlíny. Samec se poté celých 11 měsíců stará o to, aby byla v líhni 

ideální teplota. 

Existují však i ptačí druhy, které se o svá mláďata nestarají vůbec. Jsou to například 

některé druhy kukaček, které ani nestaví hnízdo a vejce kladou v nestřeženém okamžiku do 

hnízd ostatních ptáků. Ti pak inkubaci i krmení mláďat obstarají za ni. 

Rodičovská péče u ptáků je tedy velmi variabilní. Proto se v této bakalářské práci 

pokouším utřídit všechny dostupné poznatky, přičemž vycházím jak z české, tak ze 

zahraniční literatury. 
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2  Rodičovská péče a její význam 

Rodičovská péče je způsob chování, kterým rodiče zvyšují šance na přežití svému 

potomstvu. Tím zároveň zajišťují i působení svého genotypu v dalších generacích. V celé 

živočišné říši lze nalézt pestrou škálu způsobů chování, které rodiče při péči o potomstvo 

uplatňují. U vývojově nejnižších skupin můžeme pozorovat pouze starost o potomstvo (die 

Sorge), která je chápána jako činnost směřující k vhodnému umístění snůšky. Po nalezení 

místa, které poskytuje dostatečný úkryt a případně i zdroj potravy, a po nakladení vajíček, 

se rodič o své potomstvo již dále nezajímá a opouští je. Pokročilejším typem je již samotná 

péče o potomstvo (die Pflege), která zahrnuje i hlídání snůšky, aktivní ochranu a případně i 

výživu mláďat (Andreska & Hanel, 2009). 

A jaké úkony tedy péče o potomstvo zahrnuje? Dá se říci, že prvotním počinem, který 

má za úkol usnadnit mláďatům vstup do života, je poskytnutí potřebných živin, které se 

nacházejí již ve vajíčku. Čím více potřebných látek má potomek k dispozici, tím větší se 

líhne, a tím větší jsou jeho šance na přežití. Je ovšem třeba podotknout, že toto platí 

především u členovců. U živočichů, kteří mají silně vyvinutou péči o mláďata po vylíhnutí 

(jako jsou například altriciální ptáci), nemá velikost vajec na schopnost přežít tak velký vliv 

(Royle, et al., 2012). 

Důležitou součástí ochrany potomstva je výběr místa, kam rodič svou snůšku umístí. 

Vhodná lokace snižuje riziko odhalení snůšky predátory a parazity, chrání před přírodními 

živly a zajišťuje příhodné mikroklima, ve kterém bude podpořen další vývoj vajec. Také po 

vylíhnutí by toto místo mělo poskytovat mláďatům úkryt a dostatek potravy. Roli hraje také 

to, zda živočich buduje složité bytelné hnízdo nebo jeho stavbě nevěnuje příliš (nebo 

dokonce žádnou) pozornost (Royle, et al., 2012). 

Po nakladení vajec rodič snůšku buď opustí nebo nadále zůstává v její těsné blízkosti 

a pečlivě ji střeží. Při útoku predátora zůstává často rodič se snůškou a brání ji, i když za 

normálních okolností by již dávno uprchl. Rodič však nechrání vejce pouze před predátory. 

Také se stará o to, aby se vejce nacházela v ideálních podmínkách. Například některé ryby 

svoji snůšku ovívají ploutvemi, aby ji zbavily kalu a poskytly jí čerstvou okysličenou vodu. 

Jiné druhy, tzv. tlamovci, o jikry pečují v hrdelním vaku. U ptáků je pak samozřejmou péčí 

zahřívání vajec při sezení (Royle, et al., 2012). 
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Někteří živočichové přistoupili k tomu, že si svoji snůšku nosí všude s sebou, takže 

ji nenechávají ani chvíli bez dozoru. Zejména některé druhy žab jsou proslulé tím, že svoji 

snůšku nosí na zádech – například ropuška starostlivá (Alytes obstetricans), pipa americká 

(Pipa pipa), ve vacích na stranách těla – paropucha vačnatá (Assa darlingtoni), nebo 

dokonce v žaludku – tlamorodka zázračná (Rheobatrachus silus). Tento způsob má 

nespornou výhodu v tom, že se živočich může volně pohybovat a lépe reagovat na změnu 

podmínek. Také si mohou takto rodiče lépe zaopatřovat potravu (Royle, et al., 2012). 

K péči o již narozená mláďata patří samozřejmě také poskytování výživy. Příkladem 

nejjednodušší formy krmení mláďat u ptáku je charakteristický postoj a volání u čejky 

korunkaté (Vanellus coronatus), která tímto láká mladé ve chvíli, kdy nalezne zdroj potravy 

(Royle, et al., 2012). Jiné způsoby krmení zahrnují opakované přinášení potravy, která je 

buďto vyvržena do hnízda, nabízena v zobáku, ze kterého si ji mláďata sama vybírají, nebo 

přímo vstrkována mladým do zobáku (Andreska & Hanel, 2009). 

I poté, co jsou již mláďata schopna obstarávat si potravu sama, je u některých 

živočišných druhů zvykem, že se jim rodiče dále věnují. Například rodiče labuti malé 

(Cygnus columbianus) pomáhají mláďatům, aby byla v získávání potravy úspěšnější než 

konkurenční mláďata stejného druhu (Royle, et al., 2012). 

2.1 Zákonitosti péče o potomstvo 

V souvislosti s rodičovskou péčí (parental care) je vhodné vysvětlit několik pojmů, 

které se s ní pojí. V prvé řadě je to rodičovská investice (parental investment), kterou poprvé 

definoval v roce 1972 Trivers. Jde o soubor všech úkonů, jejichž cílem je zvýšení šancí na 

přežití a následně i na reprodukci potomstva. Tyto úkony ve prospěch mláďat můžeme také 

nazývat rodičovskými výdaji (parental effort). Rodičovské výdaje tak mohou snižovat 

schopnost rodičů postarat se o další generaci potomků. Například sýkora modřinka 

(Cyanistes caeruleus) tratí na hmotnosti svého těla a její přežití do další hnízdní sezóny 

závisí na tom, jak velká byla snůška vajec. Samice sýkory koňadry (Parus major) má po 

vychování mláďat sníženou imunitu a zvýšený počet krevních parazitů (Veselovský, 2008). 

Je třeba dodat, že v literatuře se ještě objevuje pojem parental expenditure zahrnující 

množství času a energie, které rodiče investují do péče o potomky. Nejde však o energii, 

kterou rodiče přímo ztratí a kterážto ztráta je negativně ovlivní, jako je tomu u pojmu 
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parental effort. Mnohdy jsou však oba pojmy vnímány jako synonymum (Royle, et al., 

2012). 

2.2 Životní strategie v souvislosti s péčí o potomstvo 

Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje volbu životní strategie u živočichů, je typ 

prostředí, ve kterém se organismus nachází. Především jde o to, jak velké množství zdrojů 

je v něm k dispozici, a také jak moc je toto prostředí proměnlivé. V souvislosti s péčí o 

potomstvo můžeme živočichy rozdělit do dvou kategorií: 

První kategorií jsou r-stratégové. Nazývají se tak podle rychlosti růstu populace, 

která je označována jako r. Jsou schopni rychle se množit a vyrovnávat tak ztráty způsobené 

náhlými změnami v prostředí nebo predátory. Obecně lze říci, že jde spíše o drobné 

živočichy, kteří se velmi rychle vyvíjejí a žijí krátce. Kvůli tomu rodí samice obrovský počet 

mláďat, o které se pak téměř vůbec nestará. Příkladem je hmyz, ryby, drobní hlodavci a další 

(Veselovský, 2008). 

Do druhé kategorie patří K-stratégové. Nazývají se tak podle nosné kapacity 

prostředí, která je označována jako K. Jde o živočichy, kteří mají spíše větší velikost těla a 

jejich individuální vývoj trvá delší dobu. Při rozmnožování sázejí na menší počet mláďat, o 

které se však důsledně starají, čímž minimalizují případné ztráty. Příkladem jsou velcí savci 

– sloni, koně, primáti a další (Veselovský, 2008). 

 Mezi r- a K-strategií existuje řada přechodných případů. Zejména ve chvíli, kdy 

porovnáváme životní strategie dvou různých druhů, si můžeme uvědomit, jak je toto 

označení relativní. 

U ptáků lze pozorovat jak druhy hnízdící často a s velkým počtem vajec, tak opačné 

případy. Ilustrovat to můžeme na příkladu malých pěvců mírného pásma, kteří začínají 

hnízdit již v prvním roce života, jedna snůška obsahuje čtyři až šest vajec a za jednu sezónu 

stihnou hnízdit až třikrát. Naopak albatros stěhovavý (Diomedea exulans) se poprvé 

rozmnožuje až po dosažení věku deseti let (uvádí se 11-15 let), kdy naklade jedno jediné 

vejce. Poté hnízdí každý druhý rok (Ricklefs, 1977). 

2.3 Partnerské svazky u ptáků 

S rodičovskou péčí u ptáků souvisí úzce také téma ptačích partnerských vztahů. Typ 

vztahu, který spolu ptačí rodiče sdílejí, totiž ovlivňuje, zda se o budoucí mláďata bude starat 
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pouze samice (maternální péče), pouze samec (paternální péče) nebo oba rodiče zároveň 

(biparentální péče). 

U ptáků rozeznáváme tři typy svazků: monogamii, polygamii a promiskuitu, přičemž 

polygamii můžeme dále rozdělit na polygynii, polyandrii a polygynandrii. 

2.3.1 Monogamie 

Monogamie je svazek, který vzniká mezi jedním samcem a jednou samicí. U ptáků 

jde o nejběžnější typ soužití – objevuje se až u 90 % druhů. Důvod tak vysokého procenta 

zastoupení je prostý. Pokud by se mláďata snažila odchovat pouze samotná samice, 

docházelo by k značnému úhynu. Proto je vhodné, aby spolu obě pohlaví zůstávala i po 

kopulaci a podílela se na odchovu mláďat (Andreska & Hanel, 2009). 

Zejména u krmivých druhů ptáků, kterým se líhnou holá mláďata s nevyvinutou 

schopností termoregulace, je nutné, aby je rodiče zahřívali. Pokud by se o toto měla starat 

pouze samice, nemohla by potomky opouštět na delší dobu a získávání potravy by pro ni 

představovalo problém (Veselovský, 2001). Toto platí zejména pro albatrosy hnízdící na 

ostrůvcích vzdálených od vhodných zdrojů potravy, kdy výlety za potravou obvykle trvají 

déle než jeden týden (Hockey, 2007). 

Ale i u nekrmivých ptáků má monogamní soužití své opodstatnění. Mláďata sice 

nejsou na rodičích tolik závislá, ale například housata husy indické (Anser indicus) přesto 

v prvních dvou týdnech života potřebují zahřívat samicí. Samci mezitím dopomáhají 

úspěšnému odchovu tím, že hnízdo ochraňují (Veselovský, 2001). 

Také prostředí, ve kterém dané druhy žijí, ovlivňuje typ partnerského soužití. Pokud 

je prostředí na potravní zdroje nevyvážené, ti samci, kterým se podaří obsadit teritorium 

s nejkvalitnějšími zdroji, mají značnou šanci, že přilákají větší počet samic. V prostředí, kde 

jsou potravní zdroje souměrně rozprostřené, však takovéto výhody pro samce nevznikají, a 

tudíž se zde mnohem častěji vyskytují monogamní svazky (Hockey, 2007). 

U některých druhů je běžné, že uzavřené páry vytrvají i celý život. To se 

značkováním potvrdilo u tučňáků, kiviho, buřňáků, labutí, orlů, čápů, racků, sov, papoušků 

a pěvců – zejména u krkavců. Neznamená to ovšem, že by se tyto páry nemohly po čase 

rozpadnout. A také monogamní soužití nezaručuje stoprocentní věrnost – naopak často 

dochází i k mimopárovým kopulacím (Veselovský, 2001). 
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2.3.2 Polygamie 

Polygamie je typ svazku, ve kterém se nachází buď více samců, nebo více samic. 

V ptačí říši nejde o příliš běžný jev. Za polygamické můžeme označit pouze 3 % druhů. 

Polygamie se dále dělí na polygynii, polyandrii a polygynandrii (Veselovský, 2001). Na 

následujících řádcích se pokusím stručně vysvětlit každou z nich. 

Polygynie je stav, kdy se samec páří se dvěma či více samicemi. Vyskytuje se ve 

dvou formách, jako polygynie harémová nebo sukcesivní. V prvním případě je samec 

současně spářen s několika samicemi, v případě druhém se s nimi páří postupně 

(Veselovský, 2001). Často je polygynie spojená s případem, kdy samec brání teritorium 

bohaté na potravní zdroje. Čím kvalitnější teritorium obhajuje, tím více samic přivábí. Není 

tedy výjimkou, že někteří samci se spáří s větším množstvím samic, zatímco jiní neuspějí u 

žádné (Hockey, 2007). 

Mezi polygynní druhy patří například: nanduové, tinamy, bukači, motáci, rákosníci, 

skorci, lejsci a střízlíci. Celkově jde asi o 2 % ptačích druhů (Veselovský, 2001). 

Například lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) se na začátku sezóny spáří 

s jednou samicí a po jejím nakladení vajec se vzdálí, aby vyhledal další vhodnou partnerku. 

Ve chvíli, kdy se mu podaří úspěšně spářit s další samicí, vyčká opět, než naklade vejce a 

poté se vrátí k původní partnerce. U ní již zůstane a pomáhá jí s péčí o mláďata (Hockey, 

2007). 

Polyandrie znamená, že se samice páří se dvěma nebo i více samci. Rozlišujeme 

polyandrii souběžnou, postupnou a kooperativní. U druhů, které lze označit jako souběžně 

polyandrické, bývá samice pestřeji zbarvena než samec, a především ona obhajuje 

teritorium. Pestřeji zbarvené a/nebo větší samice se vyskytují například u slučice pestré 

(Rostratula benghalensis), ostnáka afrického (Actophilornis africana) a kukačky černoprsé 

(Centropus grillii) (Hockey, 2007). I při péči o mláďata jsou role rozděleny tak, že samice 

snese vejce do hnízda samců ve svém teritoriu, a ti pak vejce inkubují. Samice se stará o 

ochranu hnízda. Je tomu tak například u čeledi tropických ostnáků, severských lyskonohů 

rodu Phalaropus a kukaček rodu Centropus a Coccyzus (Veselovský, 2001). 

Postupná polyandrie, jakou nalézáme například u jespáků šedých (Calidris 

temminckii), malých (Calidris minuta), písečných (Crocethia alba) a kulíka hnědého 
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(Eudromias morinellus), se vyznačuje tím, že samice naklade vejce do hnízda nejprve 

jednomu samci, poté druhému, a nakonec se o třetí snůšku postará sama (Veselovský, 2001). 

V případě, že se jedna samice spáří se dvěma nebo více samci a vejce naklade do 

jednoho hnízda, o které samci pečují, hovoříme o kooperativní polyandrii. Toto chování je 

nejlépe popsané u káně galapážské (Buteo galapagoensis), avšak bylo zaznamenáno také u 

rybáka obecného (Sterna hirundo), ojediněle u jestřába kukačkovitého (Melierax canorus) 

(Hockey, 2007) a káně Harrisovy (Parabuteo unicinctus), u které však také nelze hovořit o 

kooperativní polyandrii jako o běžném jevu (Bednarz, 1987). 

Polygynandrie vzniká ve chvíli, kdy jsou samice v populaci polyandrické a samci 

polygynní. V tomto případě má samice jedno hnízdo, které obsahuje potomky od různých 

samců. Samci zase pomáhají s péčí o mláďata u více než jednoho hnízda. Polygynandrie se 

vyskytuje u strnada pestrého (Calcarius pictus), pěvušky podhorní (Prunella collaris) a 

pěvušky modré (Prunella modularis) (Hockey, 2007). 

2.3.3 Promiskuita 

Promiskuitu lze popsat jako volný sexuální vztah, kdy se samec páří s jakoukoliv 

dostupnou samicí a tímto jeho funkce při rozmnožování končí. Veškerou následující péči o 

mláďata přejímá samice. Tento typ vztahů nalézáme u: australské kachny laločnaté rodu 

Biziura, tetřívků rodu Tetrao, Tympanuchus a Centrocercus, sluky americké (Scolopax 

minor), kakapa sovího (Strigops habroptilus) a dalších (Veselovský, 2001). 

  



15 

 

3 Hnízda a úkryty pro odchov potomků 

Jak už bylo zmíněno výše, výběr místa, kam samice umístí snůšku, je podstatnou 

součástí rodičovské péče ještě před narozením potomků. Nejdůležitější funkcí hnízda je 

ochrana před predátory a udržování správné teploty pro vývin vajec. Existují však i výjimky, 

kdy ptáci nestaví hnízdo výhradně za účelem rozmnožování. Jednou z nich je střízlík 

běloprsý (Henicorhina leucosticta), který si staví menší, tenkostěnné hnízdo jako celoroční 

příbytek (Healey, et al., 2008). 

3.1 Umístění hnízda 

Většina ptáků si vybírá místo, na kterém bude hnízdit podle toho, jak moc zde budou 

ochráněni před predátory. Například budníček temný (Phylloscopus fuscatus) si ve chvíli, 

kdy se v okolí nacházelo mnoho jedinců burunduka páskovaného (Tamias sibiricus), vybral 

bezpečnější místo vysoko nad zemí, i když to znamenalo, že zde bude čelit studenému větru. 

Také rybák inka (Larosterna inca) preferuje spíše nedostupné dutiny ve skále, kde je menší 

pravděpodobnost, že bude zastižen predátory (Mainwaring, et al., 2014). 

Jinou možností, jak ubránit své hnízdo před predátory, je postavit jej do blízkosti 

jiného agresivního druhu, který predátora v případě útoku napadne. Například kavče 

červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax) tak využívá přítomnosti poštolky jižní (Falco 

naumanni), která případné predátory zažene. Vzdálenost mezi hnízdy však musí být 

dostatečně velká, jinak se může stát, že druh, který má působit jako ochránce, bude napadat 

i svého „chráněnce“ (Mainwaring, et al., 2014). 

Podle místa, na kterém se nachází, můžeme ptačí hnízda rozdělit do dvou skupin. 

První skupinu tvoří hnízda v relativně otevřeném prostranství (na zemi, v porostech, či na 

vodní hladině) a do druhé skupiny patří hnízda umístěná v dutinách (ve stromech, v zemi 

nebo ve skalách), přičemž mezi oběma skupinami existuje takřka plynulý přechod (Paclík & 

Reif, 2005). 

Hnízdo umístěné na zemi je typické například pro pštrosovité, tučňáky a plameňáky. 

Na ostrůvku ve vodě hnízdí potápky (Podicipediformes) či ostnákovití (Jacanidae) a hnízdo 

na břehu staví například potáplice (Gaviiformes). Ve výškách na skalních římsách lze nalézt 

hnízdiště alky a alkouna, na sloupech elektrického vedení, komínech a střechách hnízdo čápa 

bílého (Ciconia ciconia). Ve větvích stromů a keřů hnízdí celá řada pěvců (Andreska & 

Hanel, 2009). 
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 V dutinách stromů nachází útočiště při inkubaci a odchovu mláďat velké množství 

druhů. Patří mezi ně: většina papoušků (Psittaciformes), datli, tukani (Ramphastidae), 

zoborožci (Bucerotidae), mnoho sov, ale i pěvců (Andreska & Hanel, 2009). Z pěvců 

můžeme jmenovat například tyto: lejsek šedý (Muscicapa striata), brhlík lesní (Sitta 

europaea), sýkora koňadra (Parus major), špaček obecný (Sturnus vulgaris), salašník 

horský (Sialia currucoides), vlaštovka zelená (Tachycineta thalassina). V České republice 

takto hnízdí 44 druhů ptáků, z toho 20 druhů pěvců (Paclík & Reif, 2005). 

Podle toho, zda si ptáci dutiny vytvářejí sami, nebo osidlují již vzniklé dutiny, lze 

ptáky rozdělit na primární a sekundární dutinohnízdiče. Mezi primární patří většina zástupců 

z čeledi datlovitých (Picidae) a mezi sekundární například sýkorovití (Paridae) nebo 

brhlíkovití (Sittidae). Většina ptáků z druhé skupiny si však přesto vybranou dutinu nějakým 

způsobem upravuje (Paclík & Reif, 2005). 

Tím, že jsou hnízdní dutiny méně přístupné a vypadají nenápadněji, se snižuje riziko 

predace. Díky tomu také tito ptáci prodlužují péči o mláďata. Nevýhodou hnízdění 

v dutinách však může být větší počet parazitů, kteří se zde mohou hromadit kvůli tomu, že 

jsou tyto dutiny obsazovány opakovaně (Paclík & Reif, 2005). 

V norách hnízdí z našich druhů ledňáček (Alcedo atthis), břehule říční (Riparia 

riparia), vlha pestrá (Merops apiaster), husice liščí (Tadorna tadorna), z dalších druhů 

někteří kiviové (Apteryx), někteří buřňáci (Puffinus), alkoun Beringův (Synthliboramphus 

antiquus), papuchalk ploskozobý (Fratercula arctica), papoušek patagonský (Cyanoliscus 

patagonus) a další (Andreska & Hanel, 2009). 

3.2 Tvar hnízda a stavba 

Podoba ptačích hnízd je velmi variabilní. Existují však i ptačí druhy, které hnízdo 

nestaví vůbec. Buď k účelům hnízdění používají stará hnízda jiných ptáků (tak je tomu 

například u sokolovitých dravců), nebo vlastní hnízdo příliš nepotřebují. Rajka trubač 

(Manucodia keraudrenii) dokonce používá hnízda jiných ptáků, z nichž jejich právoplatné 

majitele vyhání (Walters, 2007). Pro kondora havranovitého (Cathartes atratus) by stavba 

hnízda byla zbytečná, protože se během inkubace přemisťuje i s vejcem na značnou 

vzdálenost. Také tučňáci patagonští (Aptenodytes patagonicus) a císařští (Aptenodytes 

forsteri) hnízdo nepotřebují, protože vejce inkubují položené na nohách a překryté kožním 

záhybem. Přímo na zem kladou vejce také lelci rodu Caprimulgus a někteří bahňáci 
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(Charadriiformes). Alkouni rodu Uria kladou vejce na holou skalní římsu (Veselovský, 

2001). Stejně je tomu i u ostatních rodů alek (Alcidae), jejichž vejce mají výrazně kuželovitý 

tvar, díky čemuž rotují v malých kruzích a neskutálí se tak snadno přes okraj římsy 

(Andreska & Hanel, 2009). 

I někteří ptáci hnízdící v dutinách se vystýlkou hnízda příliš nezabývají. Do holých 

dutin snášejí vejce sovy (Strigiformes), dudek chocholatý (Upupa epops), krutihlav (Jynx 

torquilla) a další (Čihař, 2004). 

Specifické umístění snůšky má rybák nody bělostný (Gygis alba), který klade jedno 

vejce do vodorovně položeného řapíku listu palmy, či do důlku ve větvích stromů. Oba 

rodiče, kteří se v inkubaci vejce střídají, musí přistávat velmi přesně, aby vejce neshodili na 

zem. Také mládě se muselo přizpůsobit absenci hnízda a podkladu se tak přidržuje velmi 

ostrými drápky (Veselovský, 2001). 

Jen o trochu málo vylepšený způsob hnízdění než výše uvedený, se vyvinul například 

u běžců, dropů, řady racků a bahňáků. Ti kladou vejce do tělem vytlačeného, nebo 

vyhrabaného důlku na zemi. Ten ptáci vystýlají rostlinným materiálem, který se nachází 

v okolí, nebo k tomuto účelu používají vlastní prachové peří. Tučňák kroužkový (Pygoscelis 

adeliae) si svůj hnízdní důlek vystýlá oblázky. Někteří tropičtí kulíci (Charadriidae) při 

opuštění hnízda vejce překrývají pískem (Veselovský, 2001). Hnízdo pštrosa dvouprstého 

(Struthio camelus) je mělká jamka obklopená nízkým valem vyhrabaného písku (Walters, 

2007). 

Kupkovité hnízdo z rostlinného materiálu si staví například albatrosi 

(Diomedeidae). Kupkovitá plovoucí hnízda jsou typická pro potápky (Podicipedidae), 

rybáky rodu Chlidonias či ostnáky (Jacanidae). Hnízdo, které je v podstatě vysokou 

kuželovitou hromadou bahna v mělké vodě, si staví plameňáci (Phoenicopteridae) 

(Veselovský, 2001). 

Jako kupkovité hnízdo můžeme též označit hromadu rostlinného materiálu, kterou si 

staví australští taboni lesní (Alectura lathami). Od výše popsaných kupkovitých hnízd se 

však liší tím, že taboni zahrabávají svá vejce doprostřed velké hromady, která průměrně 

dosahuje objemu 12,7 m3 a váží 6,8 t. Samec, který celou stavbu obstarává, zjišťuje teplotu 

uvnitř hnízda pomocí teplotních receptorů na jazyku. Teplota se musí pohybovat okolo 33 

°C. Pokud je teplota nižší, samec přidává rostlinný materiál, který tlením teplotu zvyšuje. 

Pokud je naopak teplota příliš vysoká, hnízdo samec rozhrabává a větrá. Teprve ve chvíli, 
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kdy je teplota uvnitř hnízda ideální, láká jednotlivé samice, které dovnitř nakladou 

dohromady až 58 vajec (Seymour & Bradford, 1992). 

I další zástupci tabonovitých staví hnízdní kupy. Tabon mikronéský (Megapodius 

laperouse) obývá aktivní vulkán a vejce klade do vyhrabané jámy, která je ohřívána 

geotermálními výpary. Tabon velkonohý (Megapodius freycinet) vytváří obrovské hromady, 

které jsou vysoké až 5 m a v průměru dosahují až 11 m. Tabon holubí (Leipoa ocellata) 

nejprve vyhrabává rozměrnou díru, kterou vystýlá rostlinným materiálem a překrývá 

zeminou. V létě pak dodává vejcím teplo tím, že část zeminy vyhřívá na slunci a poté ji 

zahrabává do kupy. Takto se taboní samci starají o své líhně až deset měsíců v roce 

(Veselovský, 2001). 

Jak jsem se již zmiňovala výše, existuje velké množství ptáků, kteří si své hnízdo 

vytvářejí v dutinách nebo norách. Někteří jsou schopni vydlabat si hnízdo i v neobyčejně 

tvrdých termitištích – je tomu tak u pralesního ptáka trogona surukura (Trogon surrucura). 

Jiní zástupci rodu Trogon hnízdí v tenkostěnných termitištích, či dokonce ve vosích 

hnízdech (Čihař, 2004). 

Datlovití ptáci vydlabávají svým ostrým zobákem dutiny ve kmenech stromů. Práce 

trvá ptákům přibližně 14 dní a výsledkem je precizně vypracovaný kruhový vletový otvor a 

dutina kapkovitého tvaru. Jiní dutinoví hnízdiči si běžně vletový otvor upravují tak, aby 

vyhovoval jejich potřebám. Například brhlík lesní (Sitta europaea) jej zmenšuje pomocí 

hlíny. Jihoasijští zoborožci (Bucerotidae) dokonce zazdívají samici uvnitř hnízdní dutiny 

pomocí zvláštní pryskyřičné hmoty promísené úlomky rostlin a slinami (Veselovský ve své 

Obecné ornitologii však zmiňuje maltu z trusu a jílu). Zazděná samice, která náhle ve svém 

vězení ztrácí všechno peří, se pak stará o mláďata uvnitř, zatímco samec jim přináší 

pravidelně potravu (Čihař, 2004). 

Buřňáci, papuchalci, vousáci, ledňáčci, vlhy, břehule, hrnčiříci (rod Geositta a 

Upucerthia) a další si vyhrabávají nory do kolmých pískových nebo hlinitých stěn. Až jeden 

metr dlouhé chodby si dokážou vytvořit i malí ptáci i přesto, že mají pouze drobný zobák a 

slabé nohy (Veselovský, 2001). 

Největší skupina ptáků však hnízdí ve větvích stromů a křovin a ke stavbě hnízda 

využívají všemožného materiálu, který nalézají v okolí. Jde o materiál jak rostlinného (stébla 

trávy, mechy, lišejníky, větvičky, borka) tak živočišného (sliny, peří, srst, pavučiny) původu, 

zkrátka vše, co prostředí může poskytnout (bahno) (Andreska & Hanel, 2009). Podle 
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výzkumu mexické univerzity v Tlaxcale začleňují ptáci do hnízda dokonce i cigaretové 

nedopalky, které napomáhají snižovat počty přítomných ektoparazitů (Suárez-Rodríguez, et 

al., 2012). Kromě praktičnosti materiálu hledí někteří ptáci i na estetično a do hnízda 

přidávají i ozdoby v podobě hadích kůží – je tomu tak u rajky rodu Ptiloris (Veselovský, 

2001). 

Nejjednodušší typ hnízda (když odhlédneme od případů, kdy pták hnízdo vůbec 

nestaví) mají holubi (Columbidae), jejichž hnízdo je velmi neuspořádané a řídké. Teprve při 

odchovu mláďat se jeho konstrukce díky množství trusu zpevňuje. Poměrně jednoduchá 

hnízda mají i veslonozí (Pelecaniformes) a brodiví (Ciconiiformes) s výjimkou kladivouše 

afrického (Scopus umbretta), který si staví velikou kulovitou stavbu z větví zpevněnou 

bahnem a s postranním vchodem (Veselovský, 2001). Brodiví, jako například volavka velká 

(Ardea Herodias) nebo ibis skalní (Geronticus eremita) si budují volnou plošinu z větví. 

Plošinu si staví také hadilov písař (Sagittarius serpentarius) a jako obranu před predátory 

volí umístění na trnitých stromech a keřích (Walters, 2007). 

Nejlépe zkonstruovaná hnízda mají především pěvci. Tvary hnízd jsou rozmanité, 

může jít o obyčejné miskovité hnízdo vytvořené z větviček a propletené rostlinnými vlákny, 

nebo například o uzavřené závěsné hnízdo s malým vletovým otvorem (Veselovský, 2001). 

V místě vidličnatého rozvětvení si staví úhledné hnízdo žluvy rodu Oriolus a mnozí 

kystráčkové (Meliphagidae). Rákosník rodu Acrocephalus si splétá hnízdo na stéblech 

rákosu (Veselovský, 2001). 

Uzavřená hnízda ve tvaru boudičky si na zemi staví budníčci rodu Phylloscopus. 

Uzavřená hnízda mají i velechvosti rodu Menura, střízlíci rodu Troglodytes, modropláštníci 

rodu Malurus a tyrani Tyrannidae  (Veselovský, 2001). Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos 

caudatus) si staví hnízdo z mechu a pavučin. Jako izolace mu slouží až 2000 malých peříček 

a vše je pokryto vrstvou lišejníku (Healey, et al., 2008). Kulovité hnízdo ze suchých listů a 

trávy, které má rozměry velkého melounu, si staví timálie pruhovaná (Pellorneum ruficeps) 

(Walters, 2007). 

Pravděpodobně nejdokonalejším evropským stavitelem je moudivláček lužní (Remiz 

pendulinus), který zavěšuje hnízdo na tenké větvičky, často vysoko nad vodou. Jeho hnízdo 

má tvar vaku s postranním trubkovitým vchodem. Jako stavební materiál obvykle používá 

chmýří květu jív nebo osik (Čihař, 2004). 



20 

 

Jihoasijský krejčiřík obecný (Orthotomus sutorius) si připravuje prostor pro hnízdění 

tak, že sešívá dlouhými žíněmi nebo rostlinnými vlákny velké listy do tvaru kornoutu, avšak 

i tento druh občas staví jednodušší miskovité hnízdo (Tiwari & Anupama, 2006). 

Hnízdo utkané ze stébel trávy staví i australský cistovník zlatorezavý (Cisticola 

exilis). Podobně dokonalá hnízda staví i většina snovačů (Ploceidae), kteří dokonce dokáží 

vytvářet na vláknech i uzly. Jejich hnízda mají rozmanitý tvar – u afrického rodu Malimbus 

to jsou válce o průměru 10 cm a délce až 70 cm. Snovač pospolitý (Philetarius socius) hnízdí 

v kolonii, která se skládá z mnoha komůrek přikrytých jedinou velkou střechou. Toto velké 

hnízdo může zakrývat celou korunu stromu (Veselovský, 2001). 

Snovatec Ballmanův (Malimbus ballmanni) si staví závěsné hnízdo podlouhlého 

tvaru, které je dlouhé 35-45 cm. Přibližně polovinu délky přitom tvoří chodbička, která vede 

od vletového otvoru (umístěného vespod) do vlastní hnízdní dutiny. Celá konstrukce je 

zavěšena na vertikální liáně (Gatter & Gardner, 1993). 

Kromě rostlinných materiálů využívají ptáci ke stavbě hnízd i bahno. Je tomu tak 

například u jihoamerických hrnčiříků (Furnariidae), který staví kulovité hnízdo i s předsíní. 

Středoasijský brhlík skalní (Sitta neumayer) obestavuje jílovitou hmotou skalní štěrbiny. 

Velké miskovité hnízdo z bahna a trávy si staví australský pěvec popeláček šedý (Struthidea 

cinerea), kterému při výstavbě pomáhají i mláďata z minulého hnízdění. Ke stěnám lidských 

obydlí si hliněná hnízda přilepují jiřičky rodu Delichon a ke skalním stěnám připevňují 

hnízda vlaštovky jeskynní (Hirundo fulva) (Veselovský, 2001). 

Ptáci proslulí netypickým materiálem hnízda jsou salangana ostrovní (Aerodramus 

fuciphagus) a salangana černohnízdá (Aerodramus maximus) K výrobě hnízda používají 

vlastní sliny a svá miskovitá hnízda lepí na stěny jeskyní. Díky svému složení bohatému na 

bílkoviny, kyselinu sialovou, vápník, fosfor, železo, sodík a draslík mají své využití 

v tradiční čínské medicíně (Hamzah, et al., 2013). 

Kombinací slin a rostlinného materiálu vytvářejí hnízdo také rorýs guyanský 

(Panyptila cayennensis) nebo australští křováčci rodu Atrichornis (Veselovský, 2001). 

Stejně jako tvar, i velikost hnízd je velmi rozmanitá. Nejmenší ptáci na světě – 

některé druhy kolibříků – mají hnízda veliká v průměru 2 cm. Oproti tomu orlí hnízda mohou 

dosahovat až rozměru 2 m (Čihař, 2004). 
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Co se týče stavebního procesu, tak pouze samec staví hnízdo u těchto druhů: nandu, 

emu, ostnák, někteří trubkonosí, snovači a ťuhýci. Pouze samice staví hnízdo u kurů, dropů, 

kachen, koting, lyrochvostů, skřivanů, konipasů, pěvušek, sýkor, kystráčků, žluv, rajek, 

lemčíků a pěnkav (Veselovský, 2001). Většinou se ale účastní obě pohlaví. Samec často 

vybere místo a vytvoří hrubou stavbu. U některých druhů má takto rozestavěných hnízd 

několik a v rámci námluv dává samici na výběr. Samice pak stavbu hnízda dokončuje 

(Andreska & Hanel, 2009). 
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4 Inkubace vajec a líhnutí 

Počet nakladených vajec se u různých ptačích druhů liší. Buřňákovití (Procellariidae) 

a albatrosovití (Diomedeidae) obvykle kladou jedno vejce, alkovití (Alcidae) a supi 

(Accipitridae) jedno až dvě, rackovití (Laridae) a rybákovití (Sternidae) dvě až tři, bahňáci 

(Charadrii) a kormoránovití (Phalacrocoracidae) tři až čtyři, pěvci (Passeriformes) okolo 

pěti, kachnovití (Anatidae) sedm až dvanáct a hrabaví (Galliformes) osm až osmnáct 

(Ehrlich, et al., 1988). 

Velikost snůšky se však neliší pouze v rámci druhů, ale ovlivňují ji i další faktory. 

Záleží také na velikosti těla (větší ptáci mívají vajec méně než menší), stáří ptáka (starší 

samice mají snůšku větší než mladší), zeměpisné šířce (směrem k rovníku je vajec ve snůšce 

méně) a kvalitě biotopu (Ehrlich, et al., 1988). 

Proces inkubace probíhá u naprosté většiny ptáků až v hnízdě po nakladení vajec, ale 

existuje i výjimka – některé druhy kukaček používají strategii, která se nazývá vnitřní 

inkubace. Kukačky tak zajišťují svým potomkům výhodu. Tím, že k inkubaci dochází už 24 

hodin před nakladením do hostitelského hnízda, mladé kukačky se líhnou o něco dříve než 

potomci hostitelského ptáka (Birkhead, et al., 2010). 

Inkubace je energeticky velmi náročný úkol. Na jeden gram tělesné hmotnosti 

spotřebuje embryo přibližně 2000 J. Zejména na začátku inkubace je spotřeba energie větší. 

Více vyvinuté zárodky už jsou schopny teplotu udržovat do jisté míry samy. Potřeba kyslíku 

je také veliká – jediné vejce středně velkého kurovitého ptáka spotřebuje za 21 dní trvání 

inkubace přibližně 5,5 l kyslíku (Veselovský, 2001). 

Délka inkubace je u různých druhů velmi variabilní. Lze ji definovat jako časové 

období mezi snesením posledního vejce a jeho vylíhnutím. Většina ptáků započíná inkubaci 

ve chvíli, kdy nakladou poslední vejce ze snůšky. Mezi kladením jednotlivých vajec je totiž 

jistý časový rozestup a kdyby pták začal inkubovat ihned po snesení prvního vejce, mláďata 

by se líhla postupně. Některé řády (jako jsou sovy a dravci), však začínají s inkubací ihned 

a mláďata se tak líhnou asynchronně. Nejméně času tráví inkubací někteří datlovití, kukačky 

a drobní pěvci (deset dní) a nejdéle sedí na vejcích albatrosové a kiviové (80-90 dní). Délka 

inkubace závisí přímo s délkou života ptáka. Také ptáci hnízdící v dutinách inkubují vejce 

déle než ptáci, kteří mají hnízdo v otevřeném prostranství (Gill, 2007). 
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Hormon, který ovlivňuje ptačí chování v době sezení na vejcích se nazývá prolaktin. 

Množství prolaktinu v krvi se zvyšuje jeden den před započetím inkubace. Toto množství 

také koresponduje s tím, jakou roli při rodičovské péči hraje samec, a jakou samice. To 

pohlaví, které se o snůšku stará samo, má mnohem vyšší hodnotu prolaktinu než to druhé. 

Naopak hormon testosteron inhibuje projevy rodičovského chování. Proto u samců, kteří se 

starají o inkubaci vajec, dochází krátce po nakladení k snížení hodnoty testosteronu v krvi 

(Gill, 2007). 

Ačkoliv jsou ptáci jinak velmi pozorní rodiče, lze u nich pozorovat zvláštní chování 

ve chvíli, kdy se jim (především pokud hnízdí na zemi) některé vejce vykutálí z hnízda. 

Pokud zůstane v blízkosti hnízda, dospělý pták jej obvykle zobákem vrátí zpět. Ve chvíli, 

kde se vejce ocitne jen o malý kousek dál, už si jej rodič nevšímá. Například husy vrátí vejce 

zpět do hnízda pouze pokud není ve vzdálenosti větší než 50 až 70 cm. U menších ptáků je 

kritická vzdálenost často jen 10 až 15 cm (Čihař, 2004). 

Ve chvíli, kdy je hnízdo objeveno predátorem, zůstávají ptáci na vejcích sedět zvláště 

pokud jde o vejce již silně nasezená. Je to z důvodu, že spoléhají na své kryptické zbarvení. 

Také pták již do snůšky investoval tolik energie, že pravděpodobnost úspěšnosti náhradní 

snůšky by byla velmi malá (Andreska & Hanel, 2009). Jiným způsobem ochrany, především 

u ptáků hnízdících na zemi, je opuštění hnízda a předstírání zranění, aby byl nepřítel odlákán 

od hnízda. Poté těsně před útokem uletí a do hnízda se vrátí až nebezpečí pomine. Kajka 

mořská (Somateria mollissima) sedí při útoku na hnízdě, avšak v poslední chvíli defekuje na 

vejce a uprchne. Tyto výkaly pak odrazují predátora od konzumace vajec. Jiní ptáci, 

například rybáci (Sternidae) nebo chaluhy (Stercorariidae) se v nebezpečí uchylují 

k fyzickým útokům (Deeming, 2002).  

4.1 Role pohlaví a střídání partnerů při inkubaci 

U téměř 50 % čeledí se o inkubaci vajec starají oba rodiče. Samotné samice se o 

inkubaci starají u 37 % čeledí a samotní samci u 6 %. Pokud se rodiče při sezení střídají, 

snaží se zajistit, aby vejce nezůstávala ani chvíli bez dozoru. Je tomu tak například u tučňáků, 

datlů, holubů, trogonů, zoborožců, dudků a mravenčíků. Doba, po které se ptáci při zahřívání 

vajec střídají, trvá od jedné nebo dvou hodin, přes 12 hodin, kdy jeden z partnerů sedí celý 

den a druhý celou noc, až po 24 hodin. U mořských ptáků činí doba střídání i několik dní a 

u tučňáků je to dokonce přes jeden měsíc (Gill, 2007). Albatros královský (Diomedea 

epomophora) se na hnízdě střídá po několika dnech, ale i po více než měsíci (Andreska & 
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Hanel, 2009). Stepokurové (Pteroclidae) se střídají pravidelně tak, že samice sedí na vejcích 

přes den a samec v noci (Čihař, 2004). V noci se o inkubaci stará také samec u pštrosa 

dvouprstého (Struthio camelus), datla světlezobého (Campephilus guatemalensis) a lysky 

americké (Fulica americana). Samice se o snůšku starají v noci u: měkkozobých 

(Columbiformes), trogonů (Trogoniformes), mravenčíkovcovitých (Formicariidae) a 

pěnicovitých (Sylviidae) (Deeming, 2002). 

U ledňáčka říčního (Alcedo atthis) se rodiče v sezení nepravidelně střídají, uvádí se 

interval jedna až dvě hodiny. Mláďata však bývají zahřívána i oběma rodiči najednou (Čech, 

2006). 

Existuje také případ, kdy se o snůšku starají oba rodiče zároveň, ale nestřídají se na 

jednom hnízdě, ale mají hnízda dvě. Samice orebice rudé (Alectoris rufa) naklade vejce do 

dvou hnízd a o jedno se stará ona sama a o druhé samec (Deeming, 2002). 

Někteří ptáci po celou dobu inkubace hladoví. Například novozélandský kivi 

(Apteryx australis), který je celý život věrný jedné samici, se také obětavě stará o jedno 

snesené vejce. Celých 80 dní inkubace hladoví a brzy po vysezení snáší samice vejce další 

(Čihař, 2004). Také samice některých bažantovitých (Phasianidae) nebo kachnovitých 

(Anatidae) či samci tučňáka císařského (Aptenodytes forsteri) a emu hnědého (Dromaius 

novaehollandiae) po celou dobu inkubace vajec hladoví (Deeming, 2002). 

U druhů, kdy na vejcích sedí pouze samice, existují případy, kdy jí samec pravidelně 

přináší potravu. Poněkud extrémní příklad (který jsem popsala výše) nalézáme u 

jihoasijských zoborožců (Bucerotidae). Také samice křivky obecné (Loxia curvirostra) se 

nechává po celou dobu hnízdění krmit partnerem a díky tomu se může tento druh úspěšně 

rozmnožovat v zimě (Gill, 2007). Naopak případy, kdy samec inkubuje a samice přináší 

potravu jemu, nejsou známy (Deeming, 2002). 

Pokud se pták o inkubaci vajec stará sám a pokud celou dobu nehladoví, ani nemá 

partnera, který by mu potravu nosil, musí občas hnízdo opustit a obstarat si potravu sám. 

Koná tak buď jedním delším výletem za den, nebo několika krátkými. První případ se děje 

například u samic bažantů (Phasinaidae) a hoka přilbového (Paix paix), nebo u samců tinam 

(Tinamiformes). Druhý případ – několik krátkých výletů za den – konají například samice 

kolibříků (Trochilidae) a většiny pěvců, nebo samci ostnáka bažantího (Hydrophasianus 

chirurgus) či tinam (Deeming, 2002). V některých případech stráží samec hnízdo ve chvíli, 

kdy se samice odletí nakrmit. Například u rákosníka seychelského (Acrocephalus 
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seychellensis) docházelo k predaci nestřeženého hnízda sedmkrát častěji než u hnízda, které 

hlídal samec (Gill, 2007). Někteří ptáci při opuštění hnízda zakrývají vejce rostlinným 

materiálem – například potápka černokrká (Podiceps nigricollis) nebo potápka šedá 

(Podilymbus podiceps) (Deeming, 2002). Samice kachen přikrývají snůšku jemným 

prachem, který si vytrhávají z břicha – u volně hnízdících druhů je prach tmavý, u 

dutinových hnízdičů světlý (Veselovský, 2001). 

Aktivita rodičů, kteří se starají o potomky, ovlivňuje, zda bude hnízdo objeveno 

predátory. Pokud je pohyb v okolí hnízda menší, snižuje se tím také pravděpodobnost 

odhalení. Proto jsou z hlediska bezpečnosti vhodnější delší intervaly, při kterých se rodiče 

střídají na vejcích. To samé platí i o intervalech donášení potravy inkubující samici (Gill, 

2007). 

Střídání partnera sedícího na vejcích může probíhat buďto velmi skrytě nebo je 

naopak doprovázeno různými rituály. Často však musí střídající pták vynaložit poměrně 

velké úsilí, aby svého partnera z hnízda vypudil (Andreska & Hanel, 2009). Nenápadně 

střídání probíhá například u vlhovců (Icteridae), kdy pták přistává v určité vzdálenosti od 

hnízda a přibližuje se nepřímou cestou skryt v porostu. Sýkořice vousatá (Panurus 

biarmicus) zase předstírá, že v okolí hnízda hledá potravu a ve chvíli, kdy se přesvědčí o 

bezpečnosti situace, rychle vletí do hnízda (Gill, 2007). 

Rituál propouštějící druhého partnera ze služby provádí například potápka šedá 

(Podilymbus podiceps), která se lehce dotýká špičky zobáku druhého ptáka. Bukáček 

bažinný (Ixobrychus exilis) vztyčuje peří na hlavě a klape při tom zobákem. Někteří 

volavkovití (Ardeidae) přináší jako dar větvičku do hnízda a rybákovití (Sternidae) nabízí 

svému partnerovi čerstvě ulovenou rybu. Tučňák žlutooký (Megadyptes antipodes) se při 

střídání projevuje velmi hlasitě, partneři stojí u sebe a vítají se. Poté, co si dostatečně projeví 

vzájemnou náklonost, se konečně vystřídají (Gill, 2007). I u dalších druhů tučňáků můžeme 

pozorovat komplikované předávací rituály. Oba partneři tučňáka skalního (Eudyptes 

chrysocome) při setkání kolem hnízda společně krouží, a protože se vzájemně dotýkají 

křídly, vypadají, jako by tančili. Při střídání na hnízdě se oba partneři hluboce uklánějí vejci 

a ozývají se troubivým hlasem (Veselovský, 1984). 
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4.2 Inkubační konstanta 

Podle výše popsaných druhů hnízdního chování je jednoznačné, že doba, kterou pták 

reálně stráví na hnízdě, se u jednotlivých druhů velmi liší. Obecně však lze říci, že většina 

ptáků, kteří inkubují bez pomoci partnera, stráví seděním na vejcích 60 až 80 % dne. Některé 

druhy inkubují pouze s malými přestávkami, jiné však denně tráví mimo hnízdo skoro stejné 

množství času jako při inkubaci. Důvodů způsobujících tyto rozdíly je hned několik (Skutch, 

1962). 

Jedním z faktorů ovlivňujících délku inkubace bez přerušení, je velikost ptáka. Čím 

větší pták, tím větší jsou jeho energetické rezervy. Proto mohou některé velké druhy 

inkubovat vejce, aniž by jedinci opouštěli hnízdo kvůli hledání potravy. Tito ptáci se také 

spoléhají na to, že po dokončení inkubace se jejich prekociální mláďata o sebe postarají 

sama, a oni jim nebudou muset vkládat příliš mnoho energie do jejich krmení (Skutch, 1962). 

U samic, které sice na vejcích sedí samy, ale partner jim pomáhá – ať už donášením 

potravy, nebo hlídáním hnízda – ovlivňuje dobu inkubace bez přerušení právě aktivita 

partnera. Bylo pozorováno, že ty samice, jejichž partner jim často přinášel potravu, vydržely 

na hnízdě sedět dlouho, aniž by jej opustily. Pokud však partner přiletěl bez jídla, samici to 

vyprovokovalo k tomu, aby si letěla opatřit potravu s ním. Také pokud partner hlídá hnízdo, 

jeho návrat vyprovokuje samici k odletu i v případě, že před tím na vejcích neseděla 

dostatečně dlouho. Pozorování dvou párů drozda oranžovozobého (Catharus 

aurantiirostris) ukázalo, že ta samice, jejíž partner nepřilétal hlídat hnízdo, vydržela sedět 

v jednom kuse na vejcích mnohem déle než samice, jejíž partner přilétal několikrát denně 

(Skutch, 1962). 

Také typ hnízda ovlivňuje, kolik času stráví pták inkubací. Čím větší nebo 

propracovanější hnízdo, tím kratší inkubační periody. Je tomu tak například u hrnčiříků 

(Synallaxis), mlynaříků (Psaltriparus) a dalších. Ti dávají před inkubací vajec přednost 

úpravám hnízda. Toto chování je pochopitelné, neboť čím propracovanější hnízdo, tím lépe 

se udržuje teplota uvnitř (Skutch, 1962). 

V neposlední řadě je to i temperament ptáka, který ovlivňuje délku inkubační 

periody. Některé ptačí druhy jsou zkrátka klidnější a pomalejší než jiné, které při své 

hyperaktivitě na vejcích nevydrží sedět dlouho v kuse (Skutch, 1962). 
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Stádium vývoje, ve kterém se zárodky nacházejí, má také vliv na inkubaci. Z počátku 

obvykle ptáci sedí na vejcích méně konstantně než v pozdější fázi vývoje. Nelze však říci, 

že čím pozdější stádium vývoje, tím urputněji pták na vejcích sedí. Největší míru pozornosti 

věnuje rodič vejcím několik dní po dokončení snůšky a dále již tato pozornost neroste 

(Skutch, 1962). 

4.3 Udržování ideální teploty 

Ptáci předávají tělesné teplo své snůšce pomocí takzvaných hnízdních nažin. U 

holubů a hrdliček se setkáváme s tím, že mají na břiše nažinu během celého roku. U ostatních 

druhů však nažiny vznikají vlivem hormonů estrogenu a prolaktinu těsně před započetím 

inkubace. Některé druhy však hnízdní nažiny postrádají. Je tomu tak například u terejovitých 

rodu Morus a Sula, kteří vejce inkubují pomocí dobře prokrvených blan mez prsty. Alky a 

tučňáci inkubují vejce položená na nohách a někteří tučňáci je překrývají kožovitým 

záhybem na břiše (Gill, 2007). 

Jelikož má embryo uvnitř vejce poměrně úzkou teplotní toleranci, je třeba, aby rodiče 

věnovali inkubaci velkou pozornost. Optimální teplota pro vývoj embryí je 37° až 38°C. 

Problém nastává ve chvíli, kdy jsou vejce vystavena teplotám nižším než 35°C nebo vyšším 

než 40,5°C. Vyšší teploty jsou pro embrya smrtící, při teplotě kolem 26°C se vývoj 

zastavuje. U některých ptáků si dokáží embrya ve vyšším stádiu vývoje určit, že potřebují 

více tepla. Například mláďata pelikána severoamerického (Pelecanus erythrorhynchos), 

racka delawarského (Larus delawarensis) a racka stříbřitého (Larus argentatus) se při 

nižších teplotách ozývají z vajec rychlejším pípáním. Pro rodiče je to signálem, že mají 

mláďata zahřívat intenzivněji (Gill, 2007). 

Ptáci hnízdící v horkém podnebí musí čelit příliš vysokým teplotám, které mohou 

jejich snůšku snadno zahubit. Proto je třeba, aby svá vejce dostatečně chránili před horkem. 

Racek tmavý (Leucophaeus modestus), který hnízdí v poušti Atacama, zahřívá svá vejce 

pouze v noci, kdy jsou teploty nižší. Přes den je však musí udržovat ve stínu (Gill, 2007). 

Dalším způsobem, jak ochladit vejce, je jejich namočení. Dělají to tak například 

bahňáci (Charadrii), racci (Ladidae) a rybáci (Sternidae). Kulík zrzoocasý (Charadrius 

vociferus) ochlazuje vejce svým mokrým peřím na břiše. Kulík nilský (Pluvianus aegyptus) 

zakrývá své vejce vrstvičkou písku a ten pak pokropí vodou (Gill, 2007). Také zoboun 
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africký (Rynchops flavirostris), který hnízdí ve slunečném prostředí, svá vejce ochlazuje 

vodou (Deeming, 2002). 

Při inkubaci je také potřeba aby ptáci svá vejce otáčeli a měnili průběžně jejich 

polohu. Zejména ta vejce, která byla na okraji hnízda, by se měla vystřídat s těmi ve středu, 

protože ve středu je teplota o něco vyšší. Otáčení vajec také zlepšuje vývoj zárodečných 

obalů a vstřebávání bílku (Gill, 2007). 

4.4 Líhnutí 

Líhnutí je pro mládě náročným úkolem. Těsně před vylíhnutím komunikují mláďata 

skrze skořápku jak se svými sourozenci, tak s rodiči. To pomáhá synchronizovat proces 

líhnutí. Především je tomu tak u prekociálních druhů (Gill, 2007). 

Existuje několik teorií, které vysvětlují, proč se ještě nevylíhlá mláďata ze svých 

vajec ozývají. První z nich říká, že jde o způsob, jakým mláďata oznamují rodičům, že se 

blíží jejich příchod na svět a že je třeba, aby se rodiče připravili na následnou rodičovskou 

péči. Jiná teorie tvrdí, že díky časné vokalizaci dochází lépe k vzájemnému poznání mezi 

potomky a rodiči. Rodiče pak lépe přijmou potomky za své. S tím souvisí i třetí teorie, podle 

které se tak mláďata pojišťují, aby je rodiče neopustili. Jak jsem již zmiňovala výše, jde také 

o způsob, jakým si mláďata vymáhají vyšší intenzitu inkubace. Na jejich volání rodiče často 

odpovídají. Zvláště u prekociálních druhů, které rodiče brzy po vylíhnutí vyvedou z hnízda, 

je důležité, aby se mláďata brzy naučila rozpoznat hlas matky. Také bylo pozorováno, že 

volání rodičů zvýšilo aktivitu mláďat při líhnutí u alkouna úzkozobého (Uria aalge) a racka 

atlantického (Leucophaeus atricilla) (Deeming, 2002). 

Mláďata jsou líhnutí uzpůsobena tím, že jim za hlavou vyrůstá zvláštní sval – 

musculus complexus. Tento sval dopomáhá mláděti k tomu, aby mohlo pohyby hlavy 

prorazit skořápku. Pomocníkem při líhnutí je také vaječný zub – ostrý zvlášť tvrdý výběžek 

na zobáku. Většinou je umístěn na horní čelisti, ale u ptáků, kteří mají v embryonálním 

vývoji spodní čelist delší než horní, jako jsou datli, zoborožci, ledňáčci, někteří bahňáci, 

chřástali, dropi a potáplice, vyrůstá na čelisti dolní. Po vylíhnutí tento výrůstek za několik 

dní odpadne. Jiné druhy – například kiviové (Apteryx) vaječný zub nemají a skořápku 

rozbíjejí nohama (Veselovský, 2001). 

Doba líhnutí může být různá – od několika minut přes hodiny až dny. Někteří 

starostliví ptačí rodiče svým potomkům na svět pomáhají tím, že zvětšují otvor ve vejci. Jsou 
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to například papoušci, tenkozobec rodu Recurvirostra, dytík rodu Burhinus a americký 

strnad rodu Sicalis (Veselovský, 2001). Pštrosi pomáhají mláďatům tak, že po hodinách či 

dnech neúspěšného procesu nalehnou hrudníkem na vejce a tlakem jej rozbijí. Poté vytáhnou 

mládě ven (Gill, 2007). 

Jak jsem již zmiňovala v kapitole o stavbě hnízda, specifický způsob inkubace vajec 

používají taboni, kteří staví obrovská kupovitá hnízda. Inkubace vajec zde trvá velmi dlouho 

– 42 až 99 dní, o to vyvinutější se však mláďata líhnou. Ačkoliv na počátku zárodečného 

vývoje mají vaječný zub, před vylíhnutím tento výrůstek zaniká. Taboni si cestu ven z vejce 

vytvářejí pomocí silných nohou. Poté, co se vylíhnou, odpočívají přibližně 16 hodin a čerpají 

energii na cestu ven z hnízda. Samotné vyhrabání se z hromady zeminy jim trvá dalších 24 

až 55 hodin. Po dalším krátkém odpočinku se do dvou hodin naučí běhat a za další den i létat 

(Gill, 2007). 

Po vylíhnutí většina ptáků odstraní prázdné skořápky z hnízda, protože by zvyšovaly 

riziko objevení predátory. Buď je odnesou nebo sežerou, jelikož jde o výborný zdroj 

vápníku. Plameňáci skořápky zkrmují mláďatům. Na stromech hnízdící ptáci (jako čápi či 

volavky) skořápky jednoduše hází přes okraj. Druhy, které se odstraňováním skořápek 

nenamáhají, k tomu mají své důvody. Jde o nekrmivé ptáky, kteří brzy po vylíhnutí hnízdo 

opouštějí. Příkladem jsou husy, labutě, bažanti a tetřevi (Veselovský, 2001). 
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5 Typy mláďat podle krmivosti 

Poté, co se ptačí mláďata vylíhnou, trvá ještě určitou dobu, než se stanou zcela 

samostatnými. Podle toho, jak moc vyspělá mláďata se rodí, čeká jejich rodiče jisté množství 

práce. V této kapitole popisuji hlavní rozdíly mezi prekociálními a altriciálními mláďaty. 

Termíny prekociální a altriciální referují o stavu fyzické vyspělosti vylíhlých mláďat 

a jejich závislosti na rodičovské péči. To, v jakém stádiu vyspělosti se mláďata vylíhnou, 

predikuje už množství žloutku ve vejci. Přičemž u altriciálních druhů se toto množství 

pohybuje kolem 20 %, u prekociálních až 70 %. Na této škále lze rozeznat šest různých 

stádií. Supernekrmivá (superprekociální), nekrmivá (prekociální), vodivá (subprekociální), 

polokrmivá (semiprekociální), prvokrmivá (semialtriciální) a krmivá (altriciální) (Gill, 

2007). 

Při určování, o jaké stádium vyspělosti se u ptáka jedná, je třeba se zaměřit na 

následující znaky: pokryv těla (žádný/chmýří/peří), oči (otevřené/zavřené), vztah k hnízdu 

(zůstává v hnízdě/zůstává v okolí/opouští hnízdo) a rodičovskou péči (krmení, navádění ke 

zdroji potravy, zahřívání, ochrana nebo žádná péče). Také je ovšem třeba si uvědomit, že 

rozdíly mezi jednotlivými stádii jsou velmi malé a zařadit mláďata do určité skupiny je 

mnohdy obtížné (Starck & Ricklefs, 1998). 

Tabulka 1 - Znaky mláďat v závislosti na jejich krmivosti (Starck & Ricklefs, 1998) 

Typ mláďat Pokryv těla Oči Vztah k hnízdu Rodičovská péče 

Superprekociální peří otevřené opouští hnízdo žádná 

Prekociální chmýří otevřené opouští hnízdo 

zahřívání, 

navádění ke zdroji 

potravy 

Subprekociální chmýří otevřené opouští hnízdo zahřívání, krmení 

Semiprekociální chmýří otevřené 
zůstávají v okolí 

hnízda 

zahřívání, krmení 

Semialtriciální chmýří otevřené i zavřené zůstávají v hnízdě zahřívání, krmení 

Altriciální žádný zavřené zůstávají v hnízdě zahřívání, krmení 

 



31 

 

5.1 Supernekrmivá (superprekociální) 

Mezi prekociální ptáky patří tzv. supernekrmivá/superprekociální mláďata. Jde o 

extrémní případ nekrmivých mláďat, která jsou zcela nezávislá na svých rodičích. Některé 

druhy dokonce dokáží létat již první den po vylíhnutí. Typicky nalézáme superprekociální 

mláďata u tabonovitých (Megapodiidae) (Starck & Ricklefs, 1998). 

5.2 Nekrmivá (prekociální) mláďata 

Prekociální mláďata jsou taktéž velmi samostatná. Ihned po vylíhnutí opouští hnízdo 

a následují své rodiče. Krmí se sama, ale rodiče jim pomáhají s hledáním potravy. Mezi 

prekociální druhy patří: kachny (Anatidae), bahňáci (Charadrii), křepelovití 

(Odontophoridae), bažantovití (Phasianidae), pštrosi (Struthionidae), kiviové (Apteryidae) a 

další (Gill, 2007). 

5.3 Vodivá (subprekociální) mláďata 

Subprekociální mláďata ihned po vylíhnutí opouští hnízdo a následují své rodiče. 

Potravu si však neobstarávají sama, ale nechávají se krmit rodiči. Jde například o: 

chřástalovité (Rallidae), potápkovité (Podicipedidae), jeřábovité (Gruidae), potáplicovité 

(Gaviidae) a některé bažantovité (Phasianidae) (Gill, 2007). 

5.4 Polokrmivá (semiprekociální) mláďata 

Semiprekociální mláďata dokáží sama regulovat svoji tělesnou teplotu a po vylíhnutí 

jsou schopna se sama pohybovat, ale zůstávají v hnízdě. Krmí je rodiče. Patří zde: rackovití 

(Laridae), rybákovití (Sternidae), alky (Alcidae), buřňákovití (Procellariidae) a tučňákovití 

(Spheniscidae) (Gill, 2007). 

5.5 Prvokrmivá (semialtriciální) mláďata 

Ačkoliv by semialtriciální mláďata byla schopna opustit hnízdo již jeden den po 

vylíhnutí, zůstávají v hnízdě a rodiče je krmí a zahřívají. Jako příklad lze uvést: volavkovité 

(Ardeidae), jestřábovité (Accipitridae), lelkovité (Caprimulgidae) a albatrosovité 

(Diomedeidae) (Gill, 2007). 

5.6 Krmivá (altriciální) mláďata 

Altriciální mláďata vypadají, jako by se vylíhla předčasně. Jsou neopeřená, slepá, 

neschopná pohybu a zcela odkázána na rodičovskou péči, co se krmení a udržování tělesné 

teploty týče. Po vylíhnutí rostou třikrát až čtyřikrát rychleji než prekociální mláďata. Také 

se jim s postupem času mnohem lépe vyvíjejí křídla, na rozdíl od prekociálních druhů, které 
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mají již od počátku silné nohy a dávají přednost pohybu po zemi. Do této skupiny patří pěvci 

(Passeriformes), datlovití (Picidae), kolibříkovití (Trochilidae), rorýsovití (Apodidae), 

trogoni (Trogonidae), ledňáčkovití (Alcedinidae), holubovití (Columbidae), papoušci 

(Psittaciformes) a další (Gill, 2007). 
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6 Typy rodičovské péče 

U většiny ptáků se na péči o mláďata podílejí oba rodiče. Jak však k tomuto stavu 

v průběhu evoluce došlo? Na tuto problematiku existuje několik různých náhledů. Jedním 

z nich je i teorie, že původně u ptáků velmi pravděpodobně chyběla rodičovská péče stejně 

jako u plazů. Postupně se však zvyšovala investice do vajec, která se stala většími a líhla se 

z nich superprekociální mláďata. Jelikož byl pro samici proces vzniku vajec velmi nákladný, 

rodičovská péče se pravděpodobně vyvinula nejprve u samců, kteří mohli rodičovskou péči 

spojit s obhajobou svého teritoria. Zpočátku rodičovská péče znamenala pouze hlídání vajec 

– jejich inkubace se vyvinula později (Wesolowski, 1994). Jiní autoři však tvrdí, opíraje se 

i o fosilní nálezy, že paternální péče fungovala ještě před vznikem ptáků – u dinosauřích 

rodů Troodon, Oviraptor a Citipati a původ rodičovské péče u ptáků lze tedy hledat tam 

(Varricchio, et al., 2008). 

Poté, co se vyvinula paternální péče, velikost vajec se začala zmenšovat. 

Místo prekociálních mláďat se začala vyvíjet mláďata altriciální, která však potřebovala 

větší množství péče. I kvůli vnějšímu prostředí začalo být za potřebí, aby se o vejce neustále 

staral alespoň jeden rodič. Proto vznikla biparentální péče. Existují sice teorie, které tvrdí, 

že biparentální péče u ptáků byla původní, avšak je spíše nepravděpodobné, že by ptačí druhy 

přešly z absence péče rovnou do stavu, kdy se o mláďata starají oba rodiče (Wesolowski, 

1994). 

Z biparentální péče se dále v evoluci pravděpodobně vyvinula maternální péče, kdy 

se o mláďata stará pouze matka, kooperativní hnízdění typické větším počtem ptáků 

starajících se o mladé a hnízdní parazitismus, kdy se ani jeden z rodičů po nakladení vajec 

už o své potomky nezajímá. 

A jaká je četnost výskytu jednotlivých rodičovských vzorců chování mezi ptačími 

druhy? Emeritní profesor z Australské národní univerzity Andrew Cockburn se pokusil 

shromáždit všechna dostupná data o ptačích druzích a typech rodičovské péče. Rozlišuje 

9 456 druhů ptáků a 188 čeledí. U 54 % druhů (5 143) je známo dostatečné množství 

informací k určení vzorce rodičovské péče, u zbylých druhů Cuckburn vyvodil typ 

rodičovské péče na základě příbuznosti. Biparentální péče se objevuje u 75 % druhů, přičemž 

je předpokládána u 81 % (což je stále přibližně o 10 % méně, než uvádí jiní autoři). 

Paternální péči nalézá u 90 druhů ze 12 čeledí (1 %) a maternální péči u 772 druhů (8 %) ze 

40 čeledí. Kooperativní hnízdění se objevuje u 852 druhů (9 %) ze 84 čeledí. Malé množství 
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ptáků (1 %) uniká před rodičovskými povinnosti pomocí hnízdního parazitismu a použití 

geotermálních zdrojů tepla k inkubaci (Cockburn, 2006). 

Tabulka 2 - Četnost výskytu typů rodičovského chování (Cockburn, 2006) 

Počet 

pečovatelů 
Typ péče 

Známo 

druhů 
% Předpoklad Celkem % 

0 

Geotermální 

zdroj tepla 
5 0,1 0 5 0,1 

Hnízdní 

parazitismus 
87 1,7 12 99 1 

1 

Paternální 52 1 38 90 1 

Maternální 534 10,4 238 772 8,2 

2 Biparentální 3853 74,9 3785 7638 80,8 

3+ 
Kooperativní 

hnízdění 
612 11,9 240 852 9 

Celkem  5143  4313 9456  

 

6.1 Paternální péče 

Ačkoliv se u většiny druhů ptáků podílí na péči o mláďata oba rodiče, ani 

uniparentální péče není v ptačí říši jedinečná. Nalézáme ji především u druhů, jejichž 

mláďata se vyvíjejí rychleji. Ve většině případů je to právě otec, který od mláďat dezertuje 

a veškerou péči přenechá samici. Existují však i případy, kdy jsou role pohlaví obrácené a 

polyandrické samice se po nakladení vajec o snůšku již více nestarají (při kooperativní 

polyandrii však o snůšku pečuje i samice) (Owens, 2002). 

Paternální péče, v jejímž případě se o mláďata stará výhradně samec, se 

pravděpodobně vyvinula jako první ze všech typů rodičovské péče. Jak jsem již zmiňovala 

výše, předci dnešních ptáků se rozmnožovali pomocí velkých vajec, přičemž samice byla 

schopná naklást v jednu chvíli jen jedno vejce. Toto vejce díky své velikosti nevyžadovalo 

inkubaci. Avšak pokud inkubace nastala, vývoj zárodku se urychlil. Výdaje, které by musela 

samice učinit při následné péči by pro ni byly energeticky příliš náročné, a snížila by se tak 

její budoucí plodnost. Pro samce však péče o potomstvo znamená pouze snížení možnosti 

kopulace s dalšími samicemi (Wesolowski, 1994). 
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Aby se samci vůbec účastnili rodičovské péče, musí si být jistí, že jsou skutečně otci 

mláďat. Jedním způsobem, jak toho docílit, je hlídání samice po kopulaci, což je ovšem 

poměrně náročný úkol. Způsob, jak tento problém s určováním otcovství vyřešit je obhajoba 

teritoria, ve kterém se samec páří s několika samicemi. Samice pak kladou vejce do hnízda, 

které se nachází na území daného samce. Pokud by se měl samec starat o vejce samice, se 

kterou se nespářil, pravděpodobně by tuto péči odmítl vykonávat (Wesolowski, 1994). 

Samci se také začali o mláďata starat i po vylíhnutí, což umožnilo přechod od 

superprekociálních mláďat k mláďatům prekociálním. Pro samice totiž začalo být výhodné 

produkovat menší vejce (která však již bez inkubace nebyla schopna vývoje), zato však ve 

větším počtu (Wesolowski, 1994). 

Jedním z faktorů, který ovlivňuje, zda se o snůšku bude starat matka nebo otec, je 

hustota hnízdění. U druhů s vyvinutou paternální péčí lze pozorovat, že vzdálenost mezi 

jednotlivými hnízdy je větší než u druhů s maternální péčí. Druhy s paternální péčí staví na 

ploše o velikosti deset hektarů přibližně jedno hnízdo, zatímco maternální druhy hnízdí 

s hustotou jedno až deset hnízd na ploše jednoho hektaru. Jak to tedy souvisí s tím, který 

z rodičů mláďata opustí a který zůstane? U druhů, jejichž hnízdní hustota je vysoká, by 

z dezerce těžilo každé z pohlaví stejně. Jelikož však samec může uprchnout ihned po 

kopulaci, zůstává veškerá péče na samici. U druhů, jejichž hnízdní hustota je nízká, jsou 

však výhody plynoucí z opuštění mláďat pro každé pohlaví rozdílné. Samec by opuštěním 

mláďat příliš velkou výhodu nezískal, protože je nepravděpodobné, že by našel další plodnou 

partnerku. Samice se však může spářit s jakýmkoliv samcem. U některých druhů si dokonce 

samice přechová spermie prvního samce a další oplozené vejce naklade do hnízda k samci 

novému. Samice mají také při hledání nového partnera výhodu díky tomu, že se pohybují po 

širokém okolí, kdežto samci se více zabývají bráněním teritoria (Owens, 2002). 

Ve chvíli, kdy samec přijme své otcovské povinnosti, je pro něj nejvýhodnější, aby 

začal s inkubací všech vajec najednou. Proto několik samic naklade vejce do jeho hnízda 

krátce po sobě. Takto to funguje u nanduů, pštrosů, tabona lesního (Alectura lathami) a 

většiny tinam (Ligon, 1999). 

Paternální péče se vyvinula u následujících čeledí: nanduovití (Rheidae), kasuárovití 

(Cassuariidae) – kasuár a emu, kiviovití (Apterygidae), tinamovití (Tinamidae), perepelovití 

(Turnicidae), kukačky z podčeledi Centropodidae, dropíkovití (Pedionomidae), slukovití 
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(Scolopacidae), slučicovití (Rostratulidae), ostnákovití (Jacanidae) a kulíkovití 

(Charadriidae) (Owens, 2002). 

Podtřída: Běžci (Paleognathae) 

Pro podtřídu běžců je paternální péče o mláďata typickým znakem (pouze u pštrosa 

se o mláďata stará jak otec, tak matka). Zdá se, že jde o stav zachovaný ještě z dob jejich 

předků. Mezi zástupce této podtřídy řadíme 47 druhů tinam (Tinamidae), jeden druh pštrosa 

(Struthionidae), dva druhy nanduů (Rheidae), tři druhy kasuárů a jeden druh emu 

(Casuariidae), tři druhy kiviů (Apterygidae) a také množství vyhynulých druhů. Velikost 

všech výše zmíněných zástupců je velmi rozličná – hmotnost se pohybuje od 1 kg u kiviho 

až po 130 kg vážícího pštrosa. Také prostředí, ve kterém žijí, je variabilní (Ligon, 1999). 

Kiviové, kasuárové a emu jsou monogamní. Samci pštrosa a nandu jsou polygynní a 

ve svém hnízdě inkubují vejce od několika samic, které jsou polyandrické a vejce takto 

postupně kladou do hnízd několika samců (Ligon, 1999). 

Čeleď: Nanduovití (Rheidae) 

Samice nandu pampového (Rhea americana) se pohybují ve skupině pěti až šesti 

kusů a společně hledají vhodného samce. Když se s ním spáří, do hnízda mu nakladou 10 až 

50 vajec. Poté jej opustí a vyráží hledat dalšího samce. Inkubace vajec samci trvá 42 dní 

(Andreska & Hanel, 2009). O své potomky se stará až do věku šesti měsíců. Mláďata pak 

spolu zůstanou ve skupinách až do dvou až tří let (Šťastný, et al., 1998a). 

Čeleď: Kasuárovití (Casuariidae) 

Emu australský (Dromaius novaehollandiae) si ještě před inkubací vytváří velké 

zásoby tuku, protože v době sezení na vejcích, které trvá přibližně 56 dní, nepřijímá potravu, 

tekutiny a ani nekálí. Dostává se do stavu strnulosti, kdy jeho tělesná teplota klesá o tři až 

čtyři stupně Celsia. Počet vajec, o který se takto musí starat je 5 až 15, po vylíhnutí zůstává 

s mláďaty přibližně osm měsíců (Šťastný, et al., 1998a). 

Čeleď: Kiviovití (Apterygidae) 

Kiviové hnízdí v norách dlouhých až dva metry nebo v přirozených dutinách. Žijí 

v trvalých párech, které obhajují území o rozloze 2 až 50 ha. V poměru k velikosti těla jsou 

jejich vejce neobvykle velká – tvoří 14-25 % hmotnosti samice. O inkubaci se stará samec, 

pouze u kivi jižního (Apteryx australis) vypomáhá i samice. Samec v noci opouští snůšku na 
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přibližně pět hodin a vyráží hledat potravu. Mláďata se líhnou v intervalech 5 až 15 dní a 

prvních deset dní tráví ze žloutkového vaku. Jsou nekrmivá a již po 14 až 20 dnech se zcela 

osamostatňují (Šťastný, et al., 1998a). 

Čeleď: Tinamovití (Tinamidae) 

U tinam lze nalézt různé typy partnerských svazků – od monogamie přes polygynii 

(kdy všechny samice snesou vejce do jednoho hnízda), postupnou polyandrii a promiskuitu 

(Ligon, 1999). 

Když odhlédneme od monogamních druhů, jako je tinama ozdobná (Nothoprocta 

ornata), rozmnožování probíhá obvykle takto: samice snese vejce do hnízdního důlku 

jednoho samce a poté se vydá hledat samce dalšího. V hnízdě jednoho samce bývá až 16 

vajec od různých partnerek. Při inkubaci vajec na nich samec sedí strnule a je netečný vůči 

nebezpečí. Snůšku opouští jednou denně kvůli potravě a při tom ji přikrývá listím nebo 

peřím. Již několik hodin po vylíhnutí vyvádí mladé z hnízda. Jsou velmi brzy samostatná, 

pouze prvních několik dní jim samec chytá a předkládá hmyz. Po 10 až 20 dnech se již 

osamostatňují úplně (Šťastný, et al., 1998a). 

Podtřída: Letci (Neognathae) 

Mezi letci je paternální péče mnohem méně rozšířená než v předchozí skupině. 

Nalézáme ji u dvou řádů: dlouhokřídlí (Charadriiformes) a hrabaví (Galliformes). 

Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes) 

V rámci podtřídy letců se paternální péče vyskytuje téměř výhradně u řádu 

dlouhokřídlých. Konkrétně jde o tyto čeledi: ostnákovití (Jacanidae), slučicovití 

(Rostratulidae), dropíkovití (Pedionomidae) a perepelovití (Turnicidae). Tyto čeledi jsou 

pravděpodobně z celého řádu nejzastaralejší, a proto u nich nalézáme paternální péči, kdežto 

u dalších čeledí se již vyvinula péče biparentální (Ligon, 1999). 

Čeleď: Ostnákovití (Jacanidae) 

Samice jsou polyandrické a snášejí vejce do dvou až tří hnízd, která mají tvar 

hromádky na plovoucí vegetaci. V případě potřeby (při zaplavení hnízda) je samec schopen 

přenést vejce přitisknuté mezi hrudí a zobákem. Vylíhnutým mláďatům samci ukazují zdroje 

potravy (Šťastný, et al., 1998b). 

Čeleď: Slučicovití (Rostratulidae) 
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Samice se páří se dvěma až čtyřmi samci a svazek s nimi přetrvá vždy jen do doby 

nakladení vajec, poté si samice hledá nového partnera, jehož hnízdo je od prvního vzdáleno 

pouze 15 až 50 m. Mláďata jsou nekrmivá a potravně jsou na samci nezávislá během 

několika dní (Šťastný, et al., 1998b). 

Čeleď: Kulíkovití (Charadriidae) 

V čeledi kulíkovitých se o mláďata často starají oba rodiče, avšak u kulíka menšího 

(Charadrius mongolus) se o vylíhlá mláďata stará samec a samice mu pomáhá jen občas. 

Samec kulíka hnědého (Charadrius morinellus) sedí na vejcích velmi pevně – dokonce 

zasedne i na vejce držené v dlani. Polyadrické samice vypomáhají s péčí u druhé nebo třetí 

snůšky (Šťastný, et al., 1998b). 

Čeleď: Perepelovití (Turnicidae) 

Samice v průběhu hnízdní sezony klade vejce do hnízd až sedmi různým samcům, 

avšak v této čeledi nalézáme i druhy monogamické, které žijí v soudržných párech. Hnízdo 

je pouhá prohlubeň ukrytá ve vegetaci. Samec se o inkubaci stará sám a po vylíhnutí je po 

dobu jednoho týdne krmí. Poté už si mláďata hledají potravu sama. Rychle se osamostatňují 

a již ve třech měsících jsou pohlavně dospělá (Šťastný, et al., 1998b). 

Řád: Hrabaví (Galliformes) 

Čeleď: Tabonovití (Megapodiidae) 

Monofyletická čeleď tabonovitých zahrnuje ptáky žijící v Austrálii a na ostrovech 

jihozápadního Tichomoří a jihovýchodní Asie. Do této čeledi patří 6 rodů a 19 druhů. Taboni 

jsou pro svůj způsob péče o mláďata zcela unikátní skupinou. Inkubace vajec probíhá 

v obrovských hnízdních kupách (popsáno v kapitole 3.2 Tvar hnízda a stavba) a mláďata se 

líhnou zcela samostatná (kapitola 4.4 Líhnutí). Většina tabonů je monogamních a inkubaci 

vajec obstarává otec. Avšak například tabon lesní (Alectura lathani) je promiskuitní a do 

hnízda klade vejce hned několik samic. Ačkoliv zahrabávání vajec do země připomíná 

rozmnožování u plazů, u tabonů nejde o původní primitivní způsob, ale pravděpodobně se 

vyvinul z hnízdního chování obvyklého u ostatních ptáků. Každopádně by se nemohl 

vyvinout u druhů žijících na území s velkým množství placentárních predátorů (Ligon, 

1999). 



39 

 

6.2 Maternální péče 

Případ, kdy se o mláďata stará pouze samice, se nazývá maternální péče. Tento typ 

je spojen s párovacím systémem zvaným polygynie, kdy samec postupně kopuluje se dvěma 

či více samicemi, a o snůšku se již dále nezajímá (Owens, 2002). U některých druhů se však 

samec účastní péče u jednoho z hnízd. V kontrastu s tímto chováním je rodičovská péče u 

tinam (Tinamidae), které jsou taktéž polygynní, avšak o mláďata se stará otec v jednom 

hnízdě. Podle taxonomické distribuce čeledí s maternální péčí lze usuzovat, že se v evoluci 

objevila v několika nezávislých případech a předcházela jí biparentální péče, která je u 

většiny druhů typická (Ligon, 1999). 

Následující tabulka ukazuje čeledi, u kterých se druhy s maternální péčí vyskytují 

v největším počtu. Kromě těchto čeledí lze maternální péči nalézt také u: papouškovitých 

(Psittacidae), volavkovitých (Ardeidae), lejskovitých (Muscicapidae), střízlíkovitých 

(Troglodytidae), čeledi Cisticolidae, pěnicovitých (Sylviidae) a pěnkavovitých (Fringillidae) 

(Owens, 2002). 

Tabulka 3 - Čeledi podle počtu výskytů maternální péče (Cockburn, 2006) 

Název latinsky Název česky Počet druhů Maternální péče % 

Trochilidae kolibříkovití 314 314 100 

Pipridae pipulkovití 51 51 100 

Menuridae lyrochvostovití 4 4 100 

Thinocoridae písečníkovití 4 4 100 

Cnemophilidae - 3 3 100 

Orthonychidae kosíkovití 2 2 100 

Oxyruncidae ostrozobkovití 1 1 100 

Paradisaeidae rajkovití 38 32 84 

Ptilonorhynchidae lemčíkovití 19 16 84 

Otitidae dropovití 25 20 80 

Cotingidae kotingovití 67 34 51 

Philepittidae pitovcovití 4 2 50 

Anatidae kachnovití 151 69 46 

Phasianidae bažantovití 173 59 34 

Dendrocolaptidae klouzálkovití 47 13 28 

Cracidae hokovití 50 8 16 

Ploceidae snovačovití 268 42 16 

Icteridae vlhovcovití 96 15 16 

Nectariniidae strdimilovití 123 16 13 

Scolopacidae slukovití 86 7 8 

Tyrannidae tyranovití 337 18 5 

Emberizidae strnadovití 603 4 < 1 
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Řád: Svišťouni (Apodiformes) 

Čeleď: Kolibříkovití (Trochilidae) 

Tito nejmenší ptáci světa jsou velmi teritoriální. Jak samec, tak samice obhajují svoje 

vlastní území, které musí pro jejich obživu čítat přibližně 7000 květů. V době páření se 

sameček dvoří samičce v jejím teritoriu a ta okamžitě začíná se stavbou hnízda. Součástí 

toku je také svatební let a krmení samce samicí (což je neobvyklou výměnou rolí). Po spáření 

samec odletí a samice vysedí dvě vajíčka, ze kterých se líhnou altriciální mláďata. Inkubace 

trvá 14 až 21 dní a následná péče 22 až 30 dní, přičemž prvních 5 až 10 dní je matka dokrmuje 

(Šťastný, et al., 1998b). 

Řád: Pěvci (Passeriformes) 

Čeleď: Pipulkovití (Pipridae) 

Pipulkovití netvoří pevná partnerství, ale samice se v průběhu toku rozhoduje, 

s kterým samcem se spáří. Poté si sama staví mističkovité hnízdo ve větvích křovin nebo 

stromů nevysoko nad zemí. Zde sama inkubuje a celkově se stará o mláďata (Šťastný, et al., 

1999). 

Čeleď: Lyrochvostovití (Menuridae) 

Samice lyrochvosta nádherného (Menura novaehollandiae) při toku navštíví několik 

samců, než se rozhodne se kterým se spáří. Poté si buď na zemi nebo i v koruně stromu 

postaví velké hnízdo z větví, které má postranní vchod a vnitřek vystlaný peřím. Samice 

klade jedno vejce, které inkubuje přibližně 50 dní. Tento proces trvá tak dlouho 

pravděpodobně proto, že hnízdění probíhá v zimě a samice vejce každé ráno na několik 

hodin opouští, čímž se kvůli poklesu teploty zastavuje vývoj mláděte. Po vylíhnutí jej matka 

krmí třikrát za hodinu a pokaždé z hnízda odnáší i jeho trus. Za 47 dní mládě hnízdo opouští, 

avšak matka jej ještě dalších osm měsíců doprovází a přikrmuje (Šťastný, et al., 1999). 

Čeleď: Rajkovití (Paradisaeidae) 

Mezi rajkovitými nalézáme pouze čtyři monogamní rody, které pečují o potomky 

v párech. Jde o rody Manucodia, Phonygammus, Paradigalla a Lycocorax (Irestedt, et al., 

2009). Ostatní druhy jsou polygamní, kdy se samci při tokání seskupují a samice si z nich 

vybírají partnera. O mláďata se starají pouze samice (Šťastný, et al., 1999). 

Čeleď: Lemčíkovití (Ptilonorhynchidae) 
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Samci lemčíků věnují velké množství energie stavbě loubí (tokaniště), které zdobí 

různými předměty ve snaze nalákat několik samic a spářit se s nimi. Tím je veškeré jeho 

rozmnožovací chování vyčerpáno a o mláďata již musí pečovat samice sama (Šťastný, et al., 

1999). 

Čeleď: Kotingovití (Cotingidae) 

Kotingovití netvoří trvalé páry a o mláďata pečuje pouze samička. Jde o plodožravé 

ptáky, kteří i mláďata krmí plody – kvůli této nízkoproteinové stravě je však jejich vývin 

zpomalen. Samice zvonovce arapongo (Procnias averano) krmí své jediné mládě ve velmi 

dlouhých intervalech plody a po donesení potravy opět rychle odletí, aniž by mládě zahřívala 

(Šťastný, et al., 1999). 

Čeleď: Tyranovití (Tyrannidae) 

Tato čeleď staví vzhledově velmi rozmanitá hnízda. Nejtypičtější jsou vakovitá 

zavěšená hnízda nebo hnízda miskovitá. Rodičovské péče se účastní buďto oba partneři nebo 

pouze samice. Samice tyranovce kadeřavého (Mitrephanes phaeocercus) zaujímá v péči 

hlavní roli, samec pouze výjimečně přinese chycený hmyz. Samotná samice pečuje o snůšku 

také u tyranovce rezavošedého (Terenotriccus erythrurus) a tyrana královského (Tyrannus 

tyrannus) (Šťastný, et al., 1999). 

Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes) 

Čeleď: Dropovití (Otididae) 

Naprostá většina dropů netvoří trvalé páry, často se rozdělují do skupin podle 

pohlaví. V době toku se samice zdržuje se samcem, avšak poté žije osamoceně a sama také 

vyvádí mláďata. Těm po vylíhnutí trvá několik hodin až dní, než jsou schopna matku 

následovat, proto jim v prvních dnech života podává potravu ve špičce zobáku. Mláďata jsou 

schopná letu za čtyři až pět týdnů, plně nezávislá jsou však až po několika dalších měsících 

(Šťastný, et al., 1998b). 

Řád: Vrubozobí (Anseriformes) 

Čeleď: Kachnovití (Anatidae) 

U plovavých kachen mírného podnebí je maternální péče běžným jevem. Samec 

opouští snůšku již na počátku inkubace a zdá se tak, že nijak nepřispívá k vývoji mláďat. 

Kačer však k péči přispívá jiným způsobem – svoji samici chrání před sexuálními útoky 
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ostatních samců. Samice se tak může plně soustředit na získávání potravy, neboť potřebuje 

nemalé množství energie pro vývoj vajec. Tím, že ji samec ochraňuje, má samice možnost 

investovat veškerou svoji energii do zkvalitnění snůšky (Ligon, 1999). 

Řád: Hrabaví (Galliformes) 

Čeleď: Bažantovití (Phasianidae) 

Samec krocana divokého (Meleagris gallopavo) při toku svádí souboj s několika 

dalšími soky. Vítěz se spáří se dvěma až čtyřmi samicemi, které se poté o mláďata starají 

samy. Mláďata jsou nekrmivá a po vylíhnutí opouštějí s matkou hnízdo. Jsou však citlivá na 

teplotní výkyvy, proto je na noc přikrývá samice pod svými křídly (Šťastný, et al., 1998a). 

Podobně jsou samice po spáření opuštěny také u tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), 

tetřívka prériového (Tympanuchus cupido), křepelky polní (Coturnix coturnix) a bažanta 

obecného (Phasianus colchicus) (Šťastný, et al., 1998a). 

Řád: Papoušci (Psittaciformes) 

Čeleď: Papouškovití (Psittacidae) 

Papoušci jsou velmi rozmanitá skupina, avšak jeden znak mají společný – až na 

výjimky mezi sebou vytvářejí monogamní partnerství. Téměř všichni hnízdí v dutinách 

stromů a kladou zde bílá vejce, ze kterých se líhnou altriciální mláďata. Některé druhy hnízdí 

jednotlivě, často však žijí v koloniích. O mláďata se často starají oba rodiče, avšak například 

u papouška různobarvého (Eclectus roratus), papouška vlaštovčího (Lathamus discolor), 

papoušíka škraboškového (Agapornis personatus), papouška bělouchého (Pyrrhura 

leucotis) a dalších sedí na vejcích pouze samice (Šťastný, et al., 1998b). 

Řád: Brodiví (Ciconiiformes) 

Čeleď: Volavkovití (Ardeidae) 

Bukač velký (Botaurus stellaris) hnízdí často ve skupinách několika samic s jedním 

samcem. O mláďata se samice starají samostatně (Šťastný, et al., 1998a). 

Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes) 

Čeleď: Slukovití (Scolopacidae) 

Slukovití většinou hnízdí v párech na zemi – jde o jamku ohraničenou stébly či 

oblázky. Samice sluky lesní (Scolopax rusticola) se však o mláďata stará sama. V případě 



43 

 

nebezpečí s nimi mezi nohama a tělem dokáže přeletět na bezpečnější místo. U bekasiny 

malé (Coenocorypha auclandica) je běžné, že na snůšce sedí oba rodiče a po vysezení 

mláďata rozdělí do dvou skupin a každý pečuje o jednu. Avšak v případě polygamie 

inkubuje vejce pouze samice – délka inkubace se pak prodlouží přibližně o dva týdny. Dále 

se pouze samice starají o mláďata u jespáka bojovného (Philomachus pugnax), případně 

jespáka malého (Calidris minuta) (Šťastný, et al., 1998b). 

6.3   Biparentální péče 

Ve chvíli, kdy se o snůšku starají oba rodiče, je tento stav označován jako 

biparentální péče. Původní paternální péče se pravděpodobně přetvořila v péči obou rodičů 

díky tomu, že se tím zvýšily šance na přežití mláďat. Snůška se totiž stala na rodičovské péči 

tak závislá, že pokud by rodič nebyl dále schopen péči vykonávat, znamenalo by to zánik. I 

z tohoto důvodu se samice začala zdržovat v okolí hnízda a mohla tak zastoupit samce, 

pokud by tento selhal. Také podmínky okolí, jako jsou extrémní teploty a nadbytek 

predátorů, nutily samici, aby se péče účastnila spolu se samcem (Wesolowski, 1994). 

Biparentální péče je spojována s monogamním partnerským svazkem mezi ptáky. 

Podle výzkumů většina ptáků, u kterých je biparentální péče normou, v určité fázi hnízdění 

nutně potřebuje partnera, aby mu pomohl. Například sedm z osmi samic poštolky pestré 

(Falco sparverius) po experimentálním odstranění partnera svoji snůšku opustilo. Jedna 

samice, která v inkubaci vytrvala, tak učinila z důvodu, že samec byl odstraněn na konci 

inkubační periody. Pokud by tak bylo učiněno dříve, pravděpodobně by snůšku opustila také. 

Pokud dojde ke ztrátě partnera po vylíhnutí mláďat, samice často v péči pokračuje, avšak ne 

všechna mláďata přežijí (Ligon, 1999). 

Ptačí partneři, kteří společně vykonávají péči o mláďata spolupracují a vzájemně si 

pomáhají, protože na tom závisí přežití jejich potomků. Role, kterou zastává samec a samice 

jsou u různých druhů různé. Například u datlovitých samec vydlabává hnízdní dutinu a po 

nakladení vajec se o jejich inkubaci stará celou noc, a i část dne. U sov si rodiče rozdělili 

role tak, že samice inkubuje vejce sama, zatímco samec jí nosí potravu. Po vylíhnutí mláďat 

je to také otec, který jim přináší většinu potravy (Ligon, 1999). 

Monogamní jestřáb černohřbetý (Accipiter melanoleucus) si v páru rozděluje práci 

následovně – zatímco se samice stará o inkubaci vajec, samec brání jejich teritorium a přináší 

samici potravu. Ve chvíli, kdy se mláďata vylíhnou, samec dále shání potravu a krmí je, 

avšak o ochranu hnízda se začíná starat samice (Hockey, 2007). 
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Krmení samice, jakožto součást nepřímé péče o mláďata, je poměrně častá samčí 

investice. Dříve se věřilo, že jde pouze o symbolický počin v době ucházení se o samici, 

avšak opak je pravdou. Například samice dudkovce stromového (Phoeniculus purpureus), 

která před rozmnožováním váží přibližně 65 g, vážila 91 g těsně před nakladením snůšky. 

Z toho lze usuzovat, že pro vývin vajec potřebuje nabrat co nejvíce energetických zásob a 

potrava přinášená samcem jí v tom pomáhá (Ligon, 1999). 

Jak jsem již zmiňovala výše, polygynní druhy mají často zavedenou pouze 

maternální péči. Není však výjimkou, že samec, ačkoliv se inkubace vajec vůbec neúčastní, 

přináší alespoň mláďatům potravu. Typicky však jde o snůšku, která se vylíhla jako první. 

Sekundární snůšce se věnuje pouze v případě, že je obzvlášť velká (Ligon, 1999). 

Existuje ještě jeden způsob rodičovské péče, u kterého se dá říct, že je přechodným 

stadiem mezi biparentální a uniparentální péčí. Jde o případ, kdy samice snáší vejce do dvou 

hnízd, přičemž o první snůšku se stará samec, o druhou ona sama. Příkladem druhu, který 

takto o svá mláďata pečuje, je orebice rudá (Alectoris rufa). Ani u orebice to však není 

pravidlem, velmi záleží na podmínkách prostředí. Pokud jsou podmínky dobré (při dobrém 

počasí je také vyšší produkce vajec), zapojují se samci do péče častěji, pokud ne, o inkubaci 

se stará pouze samice (Casas, et al., 2009). 

Podobně samice jespáka písečného (Calidris alba) často klade dvě snůšky, přičemž 

každou inkubuje jeden z rodičů. Případnou třetí snůšku má s jiným samcem. Jespák malý 

(Calidris minuta) má zase velmi variabilní způsob rozmnožování. Buď se v páru o snůšku 

starají oba rodiče, při polygamii jen samec nebo samice a polyandrické samice nakladou 

jednu snůšku samci a o druhou se starají samy (Ligon, 1999). 

Jelikož druhů s vyvinutou biparentální péčí existuje obrovské množství, na 

následujících řádcích uvedu jen některé z nejzajímavějších případů. 

Podtřída: Běžci (Paleognathae) 

Čeleď: Pštrosovití (Struthionidae) 

Pštros dvouprstý (Struthio camelus) je polygynní druh, přičemž samec hájí teritorium 

o rozloze 2-15 km2 a na této ploše vytváří hnízdní skupinu. Teritoriální samec se páří s hlavní 

samicí a společně pečují o snůšku a mláďata. Do jejich hnízda (které je pouhou 

prohlubeninou v zemi) kladou vejce také dvě až pět vedlejších samic, které se páří s několika 

samci, avšak o snůšku se dále nestarají. Hlavní samice, která dokáže rozpoznat v hromadě 
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vajec svá vlastní, je soustřeďuje doprostřed hnízda a cizí přebytečná vejce vystrkuje ven. 

Celkový počet vajec v jednom hnízdě může dosáhnout až počtu 78 kusů, úspěšně 

vysezených je ale pouze asi 10 %. Přes den sedí na vejcích nenápadně zbarvená samice, 

v noci ji zastupuje nápadněji zbarvený samec. Někdy se rodinné skupiny spojují a vytvářejí 

tak společenství s jedním či více dospělci a 100 až 300 mláďaty (Šťastný, et al., 1998a). 

Podtřída: Letci (Neognathae) 

Řád: Tučňáci (Sphenisciformes) 

Čeleď: Tučňákovití (Spheniscidae) 

Nejpozoruhodnější způsob hnízdění lze pozorovat u tučňáků patagonských 

(Aptenodytes patagonica) a císařských (Aptenodytes forsteri), kteří se rozmnožují při 

teplotách -40 až -60 °C. První ze zmíněných obývá subantarktické ostrovy v početných 

koloniích. Když si pár vybere vhodné místo, samice snese jedno velké vejce. To si samec 

pomocí zobáku překutálí na nohy a překryje ho kožním záhybem na břiše. Tam jej prvních 

15 dní inkubuje. Poté se v přibližně pětidenních intervalech střídá s partnerkou. Doba 

inkubace činí 54 dní a po vylíhnutí se také partneři střídají v hlídání a krmení. Poté co na 

konci dubna přijde chladné počasí, rodiče mládě opustí a zanechají ho s ostatními mláďaty 

ve „školce“ – hloučku mláďat, které se vzájemně zahřívají. Jestliže partneři s hnízděním 

začali včas a mládě se narodilo v lednu, s velkou pravděpodobností dokáže přežít zimu. 

Pokud se však narodilo později, obvykle zahyne. V říjnu se vrátí rodiče a přeživší mláďata 

intenzivně vykrmují. Ti, kterým mládě nepřežilo, začínají s rozmnožováním už v listopadu, 

ostatní až v lednu. Tedy ti, kteří v loňském roce kladli vejce včas, stávají se v následujícím 

roce automaticky pozdě hnízdícími. Ve třech po sobě jdoucích letech mohou tedy úspěšně 

vychovat jen dvě, nikoliv tři mláďata (Veselovský, 1984). 

Tučňák císařský (Aptenodytes forsteri) hnízdí v ještě krutějších podmínkách 

uprostřed zimy na území Antarktidy. Samice snáší v červnu až červenci jediné vejce. To si 

samec přesune do kožního záhybu na břiše a samice se vydá k moři vzdálenému 80 až 160 

km, kde musí ulovit dostatek potravy. Inkubující samci stojí dva měsíce v hloučku v až 

sedmdesátistupňových mrazech. Kdyby nebyli takhle nahloučeni, pravděpodobně by 

inkubaci nepřežili. Ve skupince tučňáků se dokonce plynule střídají, aby jedinci nestáli 

pouze na okraji, ale dostali se i doprostřed, kde je tepleji. Po celou dobu samci rychle ztrácí 

své tělesné rezervy. Samice se vrací těsně před vylíhnutím mláděte, které přichází na svět se 

zásobou žloutku, které mu vydrží první dva až tři dny. Pokud se samice nevrátí včas, samec 
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krmí mládě tekutinou bohatou na bílkoviny a tuky, která se mu tvoří ve voleti. Po předání 

mláděte samici se samec vydává k moři, kde se tři až čtyři týdny zotavuje ze čtyřměsíčního 

půstu. Samice mezitím krmí mládě natrávenou potravou a čeká, až se vrátí. Po sedmi až osmi 

týdnech se mláďata začínají shlukovat do školek, avšak rodiče jim stále co tři dny přinášejí 

potravu. V prosinci až lednu se mláďata přepeřují a osamostatňují se (Veselovský, 1984). 

6.4 Kooperativní hnízdění 

Kooperativní hnízdění je fenomén, který lze pozorovat přibližně u 9 % druhů ptáků 

(Cockburn, 2006). Je definováno přítomností ptačích pomocníků, kteří sami nehnízdí a 

pomáhají s péčí o mláďata ve skupině. Nevyskytuje se pouze u konkrétního párovacího 

systému, ale zahrnuje monogamii, polygynii, kooperativní polyandrii i polygynandrii 

(Ligon, 1999). Jako kooperativní lze druh označit ve chvíli, kdy je více než 10 % hnízd 

v jedné či více jeho populacích zaopatřováno více než dvěma ptáky (Cockburn, 2006). 

Tito pomocníci jsou většinou příbuzní páru, kterému pomáhají. Obvykle to jsou 

mláďata z předchozí snůšky (obou nebo alespoň jednoho z rodičů) nebo jiní blízcí příbuzní, 

většinou samčího pohlaví. Výjimkou ovšem nejsou ani nepříbuzní ptáci. Jejich pomoc může 

být klíčovým faktorem k odchování většího počtu mláďat. Například u sojky křovinné 

(Aphelocoma coerulescens) bylo pozorováno, že páry s pomocníky odchovaly více mláďat 

než páry bez pomocníků. Pravděpodobně zásluhou lepší ochrany hnízda před predátory 

(Gill, 2007). 

Právě ochrana hnízda je nejběžnější způsob pomoci. Ve chvíli, kdy se k hnízdu 

přiblíží vetřelec, spustí pomocník varovný pokřik, který může mít za důsledek odehnání 

predátora. Minimálně však upozorní ostatní ptáky na hrozící nebezpečí (Skutch, 1961). 

Kromě ochrany hnízda poskytují pomocníci také potravu pro mláďata. Především 

v místech, kde jsou zdroje potravy hůře dostupné, mají hnízdící ptáci větší tendence přijmout 

mezi sebe pomocníky. Jako příklad lze uvést rybaříky jižní (Ceryle rudis), u nichž se počet 

párů s pomocníky liší podle toho, kde hnízdí a jak moc obtížné je zde získávat potravu. 

Rybaříci hnízdící u Viktoriina jezera, kde je pro ně lov ryb obtížnější, mají téměř vždy 

pomocníka, kdežto rybaříci u jezera Naivasha, kde ryby loví snadno, mají pomocníka 

výjimečně (Gill, 2007). 

Méně častou formou pomoci je stavba hnízda, inkubace vajec a zahřívání mláďat, 

avšak přesto se výjimečně objevuje. Například pomoc se stavbou hnízda byla pozorována u 
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kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), zoborožce korunkatého (Tockus 

alboterminatus) a vlaštovky obecné (Hirundo rustica) (Skutch, 1961). 

U některých druhů hnízdících na zemi také fungují „školky“, do kterých se mláďata 

schopná opustit hnízdo shlukují. Několik dospělců je hlídá, zatímco ostatní vyrážejí za 

potravou. Toto chování bylo pozorováno u tučňáků, plameňáků, kajky mořské (Somateria 

mollissima) a husice liščí (Tadorna tadorna) (Skutch, 1961). 

A jaké výhody z tohoto plynou pro samotné pomocníky? V místech, kde jsou 

potravní zdroje omezené, mohou zůstat v teritoriu, kde je potravy dostatek a nemusí hledat 

nové území. Také je pro mladé ptáky výhodou, že před tím, než se začnou sami rozmnožovat, 

získají potřebné zkušenosti v péči o mláďata (Gill, 2007). 

Kooperativní hnízdění se vyskytuje u přibližně 852 druhů (Cockburn, 2006). Zde 

vkládám tabulku ptačích čeledí s nejvyšším procentem výskytu kooperativních druhů. 

Tabulka 4 - Čeledi s vysokým počtem výskytů kooperativního hnízdění (Cockburn, 2006) 

Latinský název Český název Počet druhů Kooperativní 

hnízdění 

% 

Maluridae modropláštníkovití 28 28 100 

Galbulidae leskovcovití 18 18 100 

Prunellidae pěvuškovití 13 13 100 

Coliidae myšákovití 6 6 100 

Phoeniculidae dudkovcovití 5 5 100 

Pomatostomidae timáliovcovití 5 5 100 

Todidae todiovití 5 5 100 

Psophiidae trubačovití 3 3 100 

Bucorvidae - 2 2 100 

Corcoracidae popeláčovití 2 2 100 

Falcunculidae - 2 2 100 

Neosittidae brhlíčkovití 2 2 100 

Upupidae dudkovití 2 2 100 

Anseranatidae - 1 1 100 

Opisthocomidae hoacinovití 1 1 100 

Rhynchocetidae kaguovití 1 1 100 

Scopidae kladivoušovití 1 1 100 

Meropidae vlhovití 25 20 80 

Climacteridae lezčíkovití 7 5 71 

Artamidae lasoletovití 24 17 71 

Mesitornithidae mesitovití 3 2 67 

Lybiidae - 41 26 63 

Acanthisittidae pokřovníkovití 2 1 50 

Corvoidea incertae 

sedis 

- 24 12 50 

Rheidae nanduovití 2 1 50 

Pardalotidae pardalotovití 67 29 43 
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Corvidae krkavcovití 116 47 41 

Aegithalidae mlynaříkovití 10 4 40 

Bernieridae - 10 4 40 

Bucerotidae zoborožcovití 51 20 39 

Picathartidae - 3 1 33 

Paridae sýkorovití 62 20 32 

Passerida incertae 

sedis 

- 72 20 28 

Petroicidae lejsčíkovití 43 12 28 

 

Další čeledi, u kterých se kooperativní hnízdění vyskytuje, jsou tyto: sokolovití 

(Falconidae), čeleď Dacelonidae, tukanovití (Ramphastidae), čagrovití (Malaconotidae), 

timálivovití (Timaliidae), drozdcovití (Mimidae), bulbulovití (Pycnonotidae), špačkovití 

(Sturnidae), chřástalovití (Rallidae), rorýsovití (Apodidae), kystráčkovití (Meliphagidae), 

vlhovcovití (Icteridae), čeleď Cisticolidae, rákosníkovití (Acrocephalidae), strnadovití 

(Emberizidae), datlovití (Picidae), lejskovití (Muscicapidae), snovačovití (Ploceidae), 

jestřábovití (Accipitridae), housenčíkovití (Campephagidae), papouškovití (Psittacidae), 

hrnčiříkovití (Furnariidae), pěnkavovití (Fringillidae), drozdovití (Turdidae), strdimilovití 

(Nectariniidae), tyranovití (Tyrannidae) (Cockburn, 2006). 

6.5 Hnízdní parazitismus 

Hnízdní parazitismus je znám přibližně u 1 % ptačích druhů. Jde o rozmnožovací 

strategii, při které samice klade vejce do hnízda jiných ptáků a přenechává tak veškerou péči 

na nich. Hnízdní parazity lze rozdělit na fakultativní, kteří staví své vlastní hnízdo a do 

cizího hnízda kladou vejce pouze příležitostně (například kachny) a obligátní, kteří hnízdo 

nestaví vůbec a v péči o potomky se zcela spoléhají na jiné druhy (například kukačka obecná 

(Cuculus canorus)) (Andreska & Hanel, 2009). 

Pro hnízdní parazity je toto chování velmi výnosné, neboť mohou zvýšit počet 

nakladených vajec, aniž by se museli vyrovnávat s energetickými ztrátami spojenými 

s rodičovskou péčí. U ptáků rozeznáváme vnitrodruhový a mezidruhový parazitismus 

(Gill, 2007). 

6.5.1 Vnitrodruhový parazitismus 

Při vnitrodruhovém parazitismu samice snáší vejce do hnízda jiné samice téhož 

druhu jako náhradu za cizí vejce snesené do jejího vlastního hnízda. Vyvinul se u přibližně 

234 druhů v 16 řádech. Nalézáme jej u kachnovitých (Anatidae), potápkovitých 
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(Podicipedidae), drůbeže – nadřád Galloanserae, rackovitých (Laridae), pštrosovitých 

(Struthionidae), holubovitých (Columbidae) a pěvců (Passeriformes) (Gill, 2007). 

Například u vlaštovky pestré (Petrochelidon pyrrhonota) jde o běžný jev. Bylo 

pozorováno, že v koloniích o více než deseti párech, cizí vejce obdrželo 24 % hnízd. 

Parazitující samice jsou při kladení velmi rychlé – jedna to stihla dokonce za 15 sekund (Gill, 

2007). 

Vnitrodruhový parazitismus byl pravděpodobně prvním krokem v evoluci 

obligátního parazitismu. Dalším krokem je parazitismus mezi příbuznými druhy – jako se 

například děje mezi kukačkou černozobou (Coccyzus erythropthalmus) a kukačkou 

dešťovou (Coccyzus americanus). To, že hostitelé cizí vejce opravdu přijali a mládě 

vychovali, vedlo logicky k zvýšení četnosti parazitismu, který se postupně stal obligátním 

(Gill, 2007). 

6.5.2 Mezidruhový parazitismus 

Mezidruhoví hnízdní parazité se vyznačují tím, že jde o parazity obligátní, kteří vždy 

kladou vejce do cizích hnízd. Tato rozmnožovací strategie je poměrně neobvyklá – kromě 

ptáků si ji osvojilo pouze několik druhů ryb a sociálního hmyzu. Mezi ptáky se pak tato 

praktika vyvinula u vlhovcovitých (Icteridae), medozvěstkovitých (Indicatoridae), 

kukačkovitých (Cuculidae), vdovkovitých (Viduidae) a jednoho druhu kachny (Anatidae) 

(Gill, 2007). Kachna kukaččí (Heteronetta atricapilla) klade vejce do hnízd jiných kachen, 

ale i lysek, racků a sokolovitých karančí rodu Polyborus (Veselovský, 2001). 

Tím, že hnízdní paraziti kladou vejce do cizích hnízd, redukují tak energetické 

náklady spojené s péčí o mláďata. Proto mohou zvýšit produkci vajec. Také rozdělení vajec 

do více hnízd zvyšuje šance mláďat na přežití. Například vlhovec hnědohlavý (Molothrus 

ater) za sezónu naklade 30 až 40 vajec (dvě až pět za týden). Každé hostitelské hnízdo obdrží 

od jedné samice jedno vejce, ale může se stát, že jedno hnízdo navštíví až 12 různých samic. 

Různé druhy afrických kukaček kladou za sezónu 16 až 25 vajec ve snůškách o třech až šesti 

kusech, avšak vždy po jednom vejci do jednoho hnízda (Gill, 2007). 

Aby mohla kukačka chocholatá (Clamator glandarius) v klidu naklást vejce do 

hnízda straky obecné (Pico pico), pomáhá jí samec. Ten přiletí k stračímu hnízdu a začne 

vydávat specifický hlas, čímž odláká všechny přítomné straky, které se jej snaží odehnat. 

Mezitím samice naklade vejce (Grim, 2011). 
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Vejce parazitických kukaček jsou velmi odolná. Samice je klade i do hlubokých 

hnízd, avšak pád z výšky je nerozbije. Poškodí spíše hostitelská vejce (Gill, 2007). Je tomu 

tak nikoliv díky větší tloušťce skořápky, ale díky vyššímu obsahu vápníku (Grim, 2010). 

Někteří obligátní parazité se vysloveně specializují na konkrétní druhy ptáků, ke 

kterým vejce nakladou. Aby zabránili tomu, že hostitelský pták jejich vejce odhalí a vyhodí 

z hnízda, napodobují jejich vzhled. Například kukačka lesklá (Chrysococcyx caprius) snáší 

vejce tak podobná svému hostiteli snovači žlutavému (Ploceus vitellinus), že aby je vědci 

rozlišili, museli použít analýzu DNA. Stejně tak vejce kukačky červenoprsé (Cuculus 

solitarius) jsou pro lidské oko od hostitelských vajec nerozeznatelná (Gill, 2007). 

Evropské kukačky obecné (Cuculus canorus) kladou vejce do hnízd různých druhů, 

proto musí umět napodobovat různý vzhled vajec. Kukačky ve Finsku napodobují nejvíce 

modrá vejce rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus) a bramborníčka hnědého 

(Saxicola rubetra) zatímco kukačky v Maďarsku se specializují na nazelenalá strakatá vejce 

rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) (Gill, 2007). V ČR kukačka nejčastěji 

parazituje na rákosníkovi obecném (Acrocephalus scirpaceus), července obecné (Erithacus 

rubecula) a rehkovi zahradním (Phoenicurus phoenicurus). Dále byla přítomnost kukaččích 

vajec zjištěna u 21 druhů (Grim, 2010). 

Vejce a poté i mláďata hnízdních parazitů jsou zpravidla stejně velká nebo větší než 

mláďata hostitelských ptáků. Proto mají v hnízdě dominantní postavení a často bývají i 

agresivní vůči hostitelským mláďatům. Není výjimkou, že mladé kukačky vystrkují 

nevylíhlá vejce z hnízda. Medozvěstky zase mají hákovitou ostrou špičku zobáků, kterou 

zabíjejí ostatní mláďata v hnízdě (Gill, 2007). 

Mládě kukačky obecné (Cuculus canorus) vyhazuje vejce hostitelů z hnízda tak, že 

se pod něj podsune, umístí si ho do prohlubně na zádech, zapře se nohama do stran a vejce 

vytlačí ven. Tato činnost může trvat celé dny. Pro kukačku to znamená vysoké energetické 

náklady a zpomalení růstu až o 30 %. Pokud by však mláďata z hnízda nevyhodila, nedokáže 

si uzurpovat dostatečné množství potravy a hrozí jí uhynutí (Grim, 2010). 

Naopak vlhovci hostitelská mláďata obvykle nechávají žít, neboť jejich přítomnost 

stimuluje rodiče k přinášení většího množství potravy. Optimální počet hostitelských mláďat 

pro vlhovce jsou dvě. Pokud jich je více, přísun potravy k vlhovci nepříznivě klesá (Gill, 

2007). 
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Vejcím hnízdních parazitů stačí kratší inkubační doba než jejich hostitelům. Obvykle 

o dva až čtyři dny méně. To zajišťuje, že se mládě vyklube dříve a získá tak dominantní 

postavení v hnízdě. Kukačka Chrysococcyx crassirostris a kukačka obecná (Cuculus 

canorus) inkubují své vejce ve vejcovodu 18 hodin před nakladením, čímž jim poskytují 

náskok před ostatními. Kukačky obecné také rostou rychleji, protože dokáží napodobit 

volání až čtyř mláďat najednou a získat tak více potravy (Gill, 2007). 

Vdovkovití se na své hostitele astrildovité (Estrildidae) specializují tak, že 

napodobují černé skvrny uvnitř zobáku a také jejich zpěv. Tento mimetismus povzbuzuje 

hostitelské rodiče v krmení mladých parazitů (Gill, 2007). 

Zajímavým případem je vztah mezi vránou černou (Corvus corone corone) a 

kukačkou chocholatou (Clamator glandarius). Hostitelé obvykle kvůli hnízdním parazitům 

trpí buď částečnou nebo kompletní ztrátou snůšky, nicméně vráně černé přináší parazitní 

kukačka i určitou výhodu. Ve chvíli, kdy jsou kukaččí mláďata ohrožená predátorem, 

vylučují z kloaky zapáchající sekret, který obsahuje směs indolů, sirných sloučenin a fenolů. 

Tento sekret pak úspěšně odhání predátory a tím klesá riziko vyplenění hnízda (Canestrari, 

et al., 2014). 

6.5.3 Obrana proti hnízdnímu parazitismu 

Špaček obecný (Sturnus vulgaris), u kterého je vnitrodruhový parazitismus běžný 

(přibližně každé čtvrté hnízdo v Británii a New Jersey obsahovalo cizí vejce) se brání tak, 

že samice před tím, než začne se snůškou, vystrčí vejce z hnízda. Jakmile však už svoje vejce 

nakladla a přibude k nim další, nedokáže rozpoznat parazitické vejce od svých vlastních. 

Často také parazitická samice vyhodí z hnízda jedno hostitelské vejce a nahradí ho svým 

vlastním (Gill, 2007). 

Lyska americká (Fulica americana) bojuje proti parazitickým vejcím sousedících 

lysek o něco účinněji, ale i přesto 41 % hnízd tohoto druhu v Britské Columbii obsahuje cizí 

vejce. Samice rozpoznají přibližně polovinu parazitických vajec, většinou podle času, kdy 

se v hnízdě objevila a v některých případech podle zbarvení skořápky. Když se tak stane, 

zahrabe vejce do hnízdního materiálu nebo jej přesune na nevhodnou pozici při inkubaci, 

čímž se zpozdí jeho líhnutí a mládě pravděpodobně nepřežije. Sama hostitelská samice však 

také může snést vejce do cizího hnízda. Činí tak ve chvíli, kdy má mládě větší šanci uspět 
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ve vývoji v hnízdě, kde inkubace teprve započala, na rozdíl od vlastního hnízda, ve kterém 

by bylo mládě v opožděném vývoji oproti ostatním (Gill, 2007). 

V případě hnízdního parazitismu kukačky chocholaté (Clamator glandarius) je 

obrana hostitelů ztížena takzvaným efektem mafie. Poté, co kukačka naklade vejce do hnízda 

hostitele – v tomto případě straky obecné (Pica pica) – se zdržuje v okolí a kontroluje, zda 

hostitel parazitická vejce přijal, či nikoliv. V případě, že se straka odmítne o kukaččí vejce 

starat, kukačka přiletí a všechna vejce zničí. Pro hostitele je tudíž přijatelnější vychovat 

mláďata kukačky a alespoň pár svých potomků, něž přijít o všechna vejce (Gadagkar & 

Kolatkar, 1996). 
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7 Péče o mláďata po vylíhnutí 

Rodičovská péče po vylíhnutí mláďat zahrnuje mnoho úkonů. V prvé řadě je to 

pomoc s udržováním tělesné teploty, protože mnoho mláďat nemá zcela vyvinutou 

schopnost termoregulace. Sezením na mláďatech udržují rodiče mláďata v teple, v jiných 

případech je zastiňují před prudkým slunečním zářením nebo je ochraňují před deštěm. 

Dalším náročným úkolem je krmení mláďat. Jak jsem se již zmiňovala výše, ne všechna 

mláďata vyžadují přímé krmení rodiči. Prekociální druhy však spoléhají na své rodiče, kteří 

jim potravu hledají a ukazují. Také ochrana mláďat před predátory je činnost, která vyžaduje 

neustálou ostražitost rodičů (Gill, 2007). 

Všechna tato péče je energeticky velmi náročná. Denní výdaje energie se při péči o 

mláďata zvyšují přibližně o 50 %. Stres, ve kterém se kvůli tomu dospělí ptáci nacházejí, má 

také negativní dopad na jejich imunitní systém a ptáci jsou tak více náchylní k různým 

nemocem a parazitárním nákazám. Často je tedy to, co je nejlepší pro mláďata, v rozporu 

s tím, co je nejlepší pro rodiče (Gill, 2007).  

7.1 Krmení 

Ptačí mláďata potřebují pro správný růst množství potravy bohaté na bílkoviny. 

Například esenciální aminokyseliny cystein a methionin jsou podstatné pro růst peří. Pro 

růst kostí je zase důležité, aby byl potravě přítomen dostatek vápníku. Ten obsahují úlomky 

zubů, kostí, ulit a vaječných skořápek, které rovněž přinášejí někteří rodiče mláďatům (Gill, 

2007). Například slukovití (Scolopacidae) a strnad severní (Calcarius lapponicus) získávají 

dostatek vápníku především z úlomků kostí lumíků a vaječných skořápek. Na úlomcích kostí 

jakožto zdroje vápníku jsou závislá i mláďata supa kapského (Gyps coprotheres), která při 

jejich nedostatku vykazovala deformace kostí (Robbins, 1983). 

Mnoho druhů pěvců krmí zpočátku svá mláďata malým měkkým hmyzem a postupně 

zvyšují dávky ovoce a semen. Pouze ovocem krmí své mladé například zvonovec vousatý 

(Procnias averano) a gvačaro jeskynní (Steatornis caripensis). Ovoce však neobsahuje 

všechny potřebné nutrienty, proto rostou asi o polovinu pomaleji než ostatní tropičtí ptáci. 

Kvesal chocholatý (Pharomachrus mocinno), který se v dospělosti živí pouze ovocem, proto 

krmí svá mláďata prvních 10 dní hmyzem, aby lépe prospívala (Gill, 2007). Čakalaky 

(Ortalis) a guani (Penelope) krmí svá mláďata ovocnou šťávou z volete (Šťastný, et al., 

1998a). 
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Holubi, plameňáci a tučňák císařský (Aptenodytes forsteri) krmí mláďata kašovitým 

výměškem, který se jim tvoří ve voleti. Jde o tekutinu bohatou na bílkoviny a tuky. U holubů 

je obsah bílkovin 23 % a tuků 10 %, u plameňáků je bílkovin 8 % a tuků 18 % a u tučňáka 

dokonce 59 % bílkovin a 29 % tuků (Gill, 2007). 

Hladová mláďata dávají své potřeby najevo žadoněním o potravu – hlasitým voláním 

a pohyby těla. Také vnitřní zabarvení zobáku je vizuálním stimulem pro rodiče, pro které 

jde o pokyn k intenzivnímu přinášení potravy. Mláďatům amadiny Gouldové (Chloebia 

gouldiae), které setrvávají v hnízdních dutinách, dokonce vnitřky zobáku pomocí bakterií 

světélkují (Veselovský, 2001). Pro sourozence je výhodné žadonění koordinovat – například 

mláďata racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus) vyžebrají více potravy, pokud se 

ozývají společně. Rodiče totiž reagují více na celkovou intenzitu, se kterou se ozývají 

všechna mláďata, než na jedno hlasité volání (Gill, 2007). 

Rodiče svým potomkům předávají potravu různými způsoby. Altriciálním mláďatům 

je potrava většinou vstrkována hluboko do zobáku. Kolibříci vstřikují dlouhým zobákem 

mláďatům nektar do krku. Albatrosi a kolpíci kříží svoje zobáky jako dvoje rozevřené nůžky 

a vsouvají jim potravu do dutiny ústní jazykem (Gill, 2007). Plameňáci nechávají krmící 

tekutinu stékat samospádem do otevřeného zobáku mláděte. Samice dravců a některých sov 

porcují potravu přinesenou otcem a podávají ji mláďatům do zobáku (Veselovský, 2001). 

U některých druhů probíhá krmení tak, že mláďata strkají rodičům zobáky přímo do 

jícnu. Je tomu tak u kormoránů, pelikánů, terejů a volavek, kteří takto mláďatům vyvrhují 

potravu. Také holoubata vstrkují hlavu do zobáku rodičům, odkud se živí sýrovitým 

výměškem. Aby se mláďatům touto tekutinou neslepilo peří na hlavě, obrůstá jim hlava jako 

poslední. Jiní ptáci, například čápi, potravu vyvrhují do hnízda a mláďata si ji odtud sama 

sesbírají (Veselovský, 2001). 

V průměru musí pták krmící mláďata nachytat denně nejméně třikrát tolik potravy, 

než kolik sám spotřebuje. Četnost krmení je u různých druhů ptáků různá. Malí ptáci krmí 

ve velmi krátkých intervalech. Například sýkora koňadra (Parus major) krmí svá mláďata 

šedesátkrát za hodinu, sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) až sedmdesátkrát, přičemž 

největší četnost je v ranních a večerních hodinách. Středně velcí ptáci mají interval přinášení 

potravy nižší, průměrně dvanáctkrát za hodinu. Velcí dravci krmí mláďata asi pětkrát denně, 

sovy desetkrát za noc. Rackové tříprstí (Rissa tridactyla) a alky přilétají s potravou třikrát 
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denně, terejové pouze dvakrát. Nejméně často krmí mláďata albatros – pouze jednou za tři 

až pět dní a občas se interval prodlouží až na 18 dní (Veselovský, 2001). 

Ve chvíli, kdy je v okolí nedostatek potravy, uchylují se někteří ptáci k infanticidě – 

tedy ke snížení počtu mláďat. Například lyska černá (Fulica atra), která je obvykle schopna 

vysedět až devět mláďat, začne při malé potravní nabídce žebrající mláďata klovat a zahánět, 

až sníží počet mláďat na pouhá tři (Veselovský, 2001). Podobně byla infanticida prokázána 

také u racka mexického (Larus heermanni), který takto občas (pravděpodobně také při 

nedostatku potravy) zabíjí nejslabší mládě (Urrutia & Drummond, 1990). 

Kromě potravy je také třeba zásobit mláďata vodou. Čápi, volavky a anhingy 

vyvrhují vodu mláďatům do zobáku. Stepokurové žijící v poušti si při pití namočí husté 

poloprachové peří na břiše a odtud pak sají vodu jejich mláďata (Veselovský, 2001). 

7.2 Čistota hnízda 

Udržování hnízda v čistotě je činnost, které ptačí rodiče věnují až 10 % energie 

denně. Altriciální mláďata vylučují moč a trus zabalené do rosolovité blanky. Tento balíček 

pak rodiče buďto spolknou nebo vyhodí z hnízda. Samice velechvostů rodu Menura se 

výměšku mláďat zbavují pravidelným vhazováním do potoka. Pěnice se trusu zbavují 

v závislosti na stáří mláďat. První tři až čtyři dny jej polykají, poté jej vyhazují. Zvonohlíci 

zavěšují trus na okraje hnízda (Andreska & Hanel, 2009). 

Mláďata ledňáčků se po každém nakrmení posunou po směru hodinových ručiček, 

aby se s potravou dostalo na každé z nich. To mládě, které je nejblíže východu z hnízda, se 

otočí a vystříkne řídký trus směrem ven. (Andreska & Hanel, 2009) Rodiče pak tento trus 

setřou opeřením břicha a po každém opuštění nory se vykoupají. Pevné usazeniny z vývržků 

a trusu vynášejí samice ven v zobáku (Čech, 2006). 

V některých případech ptáci trus neuklízí. Pravděpodobně proto, že pomáhá hnízdo 

ochlazovat. Trus takto nevynášejí modřinky, šplhavci a řada papoušků. Jiné druhy defekují 

přes okraj hnízda – je tomu tak u vlaštovek, dravců, sov, veslonohých a dalších skupin. 

Mláďata lelků hnízdících na zemi se sama vzdalují a defekují mimo prostor hnízdního dolíku 

(Andreska & Hanel, 2009). 
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7.3 Ochrana mláďat 

Ochrana mláďat je také důležitou součástí rodičovské péče. Jak jsem již psala 

v kapitole 3.1, vhodné umístění hnízda je pro ochranu mláďat klíčové. Velkou roli také hraje 

kryptické zbarvení jak hnízda, tak mláďat. 

Mnoho ptáků hnízdících na zemi při styku s predátorem předstírají zranění, táhnou 

za sebou křídlo, snaží se útočníka odlákat a dávají tak šanci mláďatům, aby se ukryla. Jiné 

druhy přenášejí mláďata do bezpečí buď pomocí nohou (sluky, dravci, slípky), v zobáku 

(chřástali) nebo pod křídly (chřástalec lyskonohý (Heliornis fulica) má pod každým křídlem 

kožní kapsu) (Andreska & Hanel, 2009). 

Především větší ptáci predátora napadají přímo – to platí i pro menší druhy sov či 

rybáků, kteří napadají i člověka. Rackové, chaluhy a kvíčaly používají k zahnání predátora 

taktiku, při které jej bombardují trusem a míří především na oči (Andreska & Hanel, 2009). 

7.4 Imprinting 

Vtištění je rychlý proces učení, který dlouhodobě ovlivňuje chování ptáka. Realizuje 

se v krátké citlivé periodě po vylíhnutí, která trvá několik minut a poté citlivost mláděte 

klesá. V této době si mláďata vtiskují vzhled a hlas matky či rodičů. Imprinting ovlivňuje 

v dospělém věku výběr sexuálního partnera preference životního prostředí (Gill, 2007). 

Kachňata jsou nejvnímavější 13 až 16 hodin po vylíhnutí a v té době si do paměti 

pevně vtiskují vzhled jejich matky, na které závisí jejich přežití. Pokud v tomto období 

netráví čas s matkou, ale s jiným objektem (může to být cokoliv od člověka po pohybující 

se tikající krabici), fixují se na něj jako na svého rodiče (Gill, 2007). 

Mláďata se vtiskováním učí rozeznávat rodiče od ostatních dospělých ptáků, kteří by 

je mohli ohrožovat. Kromě vzhledu si také mláďata rychle vtiskují hlas svých rodičů, se 

kterými komunikují z vajec ještě před vylíhnutím. Především ve velkých koloniích je 

důležité i pro rodiče, aby znali hlas svých mláďat. Mladé břehule říční (Riparia riparia) se 

například snadno zatoulají do cizí nory a tam zahynou, protože je dospělci, kteří poznají, že 

jde o cizí mládě, odmítnou krmit (Gill, 2007). 
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8 Osamostatnění mláďat 

Doba, po kterou se rodiče o svá mláďata starají, je u různých druhů ptáků značně 

variabilní. Délka rodičovské péče je optimální ve chvíli, kdy je maximalizována reprodukční 

úspěšnost rodičů. Z pohledu mláďat jde však o maximalizaci pravděpodobnosti přežití až do 

reprodukčního věku. Zájmy rodičů a potomků tedy mohou vstupovat do konfliktu, co se 

délky a intenzity péče týče (Matysioková & Grim, 2005). 

U ptáků může tento konflikt nastat ve chvíli, kdy začnou mláďata ovlivňovat chování 

rodičů žadoněním o potravu. Ukončení hnízdní péče pak nastává buďto z iniciativy rodičů 

nebo samotných mláďat. Existuje několik hypotéz, které snaží ukončení hnízdní péče 

vysvětlit: 

Hypotéza rodičovské manipulace říká, že se rodiče snaží stimulovat mláďata 

k vylétnutí z hnízda pomocí změn v chování. Jde o snížení intenzity krmení, lákání mláďat 

z hnízda pomocí potravy či vokalizací, případně i zvýšenou agresi vůči mláďatům 

(Matysioková & Grim, 2005). 

Podle hypotézy prahové velikosti mláděte opustí mláďata hnízdo ve chvíli, kdy 

dosáhnou určitého stupně vývoje, který je kritický po jejich další přežití mimo hnízdo. 

Vylétnutí může být pro mláďata výhodnější například z toho důvodu, že v hnízdě by byla 

více vystavena predaci. Také může díky zvýšené mobilitě snadněji získávat potravu 

(Matysioková & Grim, 2005). 

Hypotéza kompetice mezi mláďaty předpokládá, že jako první opouští hnízdo 

mládě, které je nejméně zdatné v kompetici se sourozenci o potravu. Mimo hnízdo může 

získat potravu samo nebo od rodičů, kteří ho při krmení začnou upřednostňovat 

(Matysioková & Grim, 2005). 

Hypotéza příbuzenské selekce je založena na předpokladu, že nejstarší a nejlépe 

vyvinuté mládě může opozdit vylétávání, aby zvýšilo svoji inkluzivní fitness tím, že ostatní 

sourozenci dostanou možnost ještě vyrůst a dospět, než opustí hnízdo. Tím se zvýší jejich 

šance na přežití (Matysioková & Grim, 2005). 

Pravděpodobně nejjednodušší ukončení hnízdní péče probíhá u rorýsů, kdy mláďata 

v nepřítomnosti rodičů náhle vyletí z hnízda a jsou plně samostatná. Ve většině případů však 

funguje hypotéza rodičovské manipulace. Mnoho druhů pěvců svá mláďata dokrmuje i po 
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jejich vylétnutí z hnízda, avšak stále méně častěji. Velmi drastický způsob, jakým rodiče 

opouštějí svá mláďata, volí albatrosi, pelikáni a řada dalších mořských ptáků. Ti mládě 

překrmují a ve chvíli, kdy je jeho hmotnost větší než u dospělého jedince, tak jej opustí 

(Veselovský, 2001). 
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9 Závěr 

Nejrozšířenějším typem rodičovské péče u ptáků je stav, kdy se o mláďata stará jak 

samec, tak samice. Tento jev se nazývá biparentální péče a je rozšířen přibližně u 80 % 

ptačích druhů. Je to zcela pochopitelné, neboť péče o mláďata vyžaduje velké množství 

energie a tím, že se zapojují obě pohlaví, dochází k zvýšení šancí na úspěšné vyvedení 

mláďat. I přesto však existuje nezanedbatelné množství druhů, kdy se o mláďata stará pouze 

jeden z rodičů. Maternální péče se obvykle vyskytuje u druhů, jejichž samci jsou polygynní. 

Paternální péči naopak nalézáme u polyandrických druhů. Tento typ péče je však nejméně 

častý – vyskytuje se pouze u 1 % druhů. 

Přibližně 1 % ptačích druhů se místo toho, aby se o svá mláďata postarali rodiče 

sami, uchyluje k hnízdnímu parazitismu. Někteří hnízdní parazité kladou vejce pouze 

příležitostně do hnízd vlastního druhu, jiní se spoléhají na cizí druhy. Mezidruhový hnízdní 

parazitismus lze nalézt u vlhovcovitých (Icteridae), medozvěstkovitých (Indicatoridae), 

kukačkovitých (Cuculidae), vdovkovitých (Viduidae) a jednoho druhu kachny (Anatidae). 

Nedílnou součástí rodičovské péče je také stavba hnízda. Obecně lze říci, že čím 

dokonalejší je konstrukce hnízda, tím méně energie pak musí pták věnovat inkubaci vajec. 

Mnoho druhů hnízdo nestaví vůbec a vejce kladou přímo na zem či do alespoň vytlačeného 

důlku. Velmi dokonalé hnízdo staví naopak například moudivláček lužní (Remiz 

pendulinus). 

Délka inkubace vajec je velmi variabilní. Stejně tak se jednotlivé druhy liší v tom, 

který z rodičů se inkubaci věnuje. Přibližně u 50 % čeledí se oba rodiče střídají. Pokud se o 

inkubaci stará pouze samice, samec se často účastní rodičovské péče tak, že jí přináší potravu 

a hnízdo ochraňuje. Nejzajímavější způsob inkubace lze nalézt například u tabonů lesních 

(Alectura lathami), kteří vyhrabávají v zemi jámy a vystýlají je rostlinným materiálem – ten 

tlením produkuje teplo. Když do jámy samice naklade vejce, zahrabe je samec obrovskou 

hromadou hlíny. Poté se celých 11 měsíců stará o to, aby byla v líhni ideální teplota. 

Množství péče, které rodiče po vylíhnutí věnují mláďatům, se liší podle toho, jak 

moc vyspělá přicházejí mláďata na svět. Rozlišujeme celkem šest různých stádií: 

supernekrmivá (superprekociální), nekrmivá (prekociální), vodivá (subprekociální), 

polokrmivá (semiprekociální), prvokrmivá (semialtriciální) a krmivá (altriciální). Zcela 
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nezávislá na svých rodičích jsou superprekociální mláďata tabonů (Megapodiidae), a naopak 

altriciální mláďata pěvců (Passeriformes) by bez péče rodičů neměla šanci přežít. 

Předložená bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s tématem parentální 

péče u ptáků a poskytnout mu ucelené podrobnější informace. Pedagogům může pomoci 

s rozšířením vědomostí, které pak mohou využít při výuce zoologie. 
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