PŘÍBĚH KUKAČKY
KUKAČKA OBECNÁ využívá pro své rozmnožování
strategii, která se nazývá hnízdní parazitismus.
Znamená to, že svá vejce podstrkuje jiným ptačím
druhům, aby o ně pečovaly. Kukačka obecná
parazituje v celém svém euroasijském areálu
mnoho hostitelů, pravidelně snáší vejce k přibližně
20 různým druhům ptáků. Pro každý druh (nebo
skupinu druhů) se u kukačky v průběhu evoluce
vyvinuly mimetická vejce napodobující právě vejce
hostitele, kterého parazituje. Kukačka obecná je
tedy jeden druh, ale má až 16 různých ras, které se
liší vzhledem svých vajec, jež jsou podobná vejcím
hostitelského druhu. U nás kukačky parazitují
nejčastěji rákosníky, především velkého a obecného. Tyto kukačky mají vejce podobná rákosníkům
a snáší je po celý svůj život právě do jejich hnízd.

Pane sýčku, jak se
Vám stalo, že jste
se stal z
nejběžnější sovy,
sovou ohroženou?

To vám
bylo
tak....

Pěnice černohlavá se s
kukačkou v minulosti již
vypořádala. Dnes už
parazitována není.

Sýkory hnízdí v dutinách a pro
kukačku tak nejsou vhodným
opatrovníkem.
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O 10–11 dní později….

Od dubna do července kukačka naklade až 20 vajec ke „svému“
hostitelskému druhu. Oproti jiným druhům ptáků, kterým snesení vejce
trvá až 10 minut, to kukačce trvá jen pouhých pár vteřin.

Rákosník sedí na hnízdě a zahřívá vejce…, kukačka
mezitím klade své další vejce jinému rákosničímu
páru.

Po dvou až třech dnech od vyklubání má mládě kukačky
dost síly na to, aby vyhodilo ostatní vejce z hnízda.

Jakmile mládě nabere sílu, odlétá do střední Afriky.

Často ovšem mláďata kukaček zastihne špatný osud. Může
je sežrat predátor, například kuna nebo lasička. Nebo
mohou vypadnout z hnízda, protože už jsou na ně velká a
neudrží se v něm. Někdy adoptivní pár nezvládne mládě
vykrmit, což se děje především v době dlouhých a častých
dešťů, kdy se ptačím rodičům shání hůře potrava.
Twitter: @CzechCuckooLab

Kukaččí mládě zůstává na hnízdě rákosníka velkého asi 18–21 dní. Pak vyskakuje ven, vylétá na strom, kde
ho adoptivní rodiče ještě asi 14 dní krmí.

Vybarvi si mě!

