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ABSTRAKT
Přítomnost ultrafialových vzorů na těle, stejně jako i vnímání ultrafialového spektra
speciálníma fotoreceptorama, je součástí smyslové ekologie mnoţství ţivočišných druhů,
včetně plazů. Většina současných výzkumu pojednává o významu ultrafialových znaků
ve zbarvení u denních druhů. Cílem naši práce bylo zjistit, jaký charakter mají znaky
v celkovém zbarvení u gekončíka nočního (Eublepharis macularius), jeţ reflektují
v ultrafialovém spektru prostředníctvím digitální fotografie. Reflektujíci vzor je přítomen
u adultních i juvenilních mláďat a prochází stejně jako zbytek zbarvení značnou
ontogenetickou změnou. Dalším cílem naší práce bylo zhodnotit, jakou roli mohou
sehrávat znaky reflektujíci v ultrafialovém spektru v biologii tohoto soumračno-nočního
druhu. Předpokládáme, ţe vzor přispívá k jejich odstrašujícím antipredačním strategiím
v prvních měsících ţivota a podoba bílých reflektujících ploch je zachovaná i v dospělosti
hlavně v jejich ocasní části, která je odlišně zbarvená neţ zbylé části těla.

Klíčová slova: ultrafialové záření, percepce, zbarvení, UV vzor, reflektance, gekončík
noční
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ABSTRACT
The presence of ultraviolet patterns on body, as well as perception of ultraviolet spectrum
by special photoreceptors, is part of sensory ecology of many animal species, including
reptiles. Most current research discusses the importance of ultraviolet signs in coloration of
diurnal species. The aim of our study was to find out what character have the reflective
signs in ultraviolet spectrum in overall coloration of common leopard gecko (Eubplepharis
macularius) through a digital photography. The reflective pattern is present in both adults
and juveniles and passes as well as the rest of the coloration by significant ontogenetic
changes. Another aim was to evaluate the role of ultraviolet reflecting signs in the biology
of this crepuscular-nocturnal species. We expect that the pattern contributes to their
antipredatory strategies during their first few months of life, and also a white reflecting
surface is preserved in adulthood, especially on their tail, which is differently coloured
than the rest of the body.
Key words: ultraviolet radiation, perception, coloration, UV pattern, reflectance, common
leopard gecko
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1. ÚVOD
Pochopenie odlišného senzorického sveta neţ toho nášho fascinuje vedcov uţ mnoho
rokov. Bohuţiaľ, často aţ v dnešnej dobe si uvedomujeme, ţe ak chceme posúdiť vnímanie
okolitého prostredia daného ţivočícha, musíme pochopiť práve jeho vlastnú senzorickú
ekológiu a jeho zmyslové schopnosti. Pre človeka, ktorý dennodenne spolieha na svoj
vizuálny systém, je v oblasti biológie správne pochopenie aj iných vizuálnych schopností
kľúčové a nesmierne zaujímavé. Sme schopný vnímať viditeľné ţiarenie v rozmedzí 400 –
700 nm, to čo je pod a za touto hranicou sme si označili ako ultra- a infraţiarenie
elektromagnetického spektra. V skutočnosti je to ale umelá hranica, ktorú mnoţstvo
ţivočíchov úspešne narušuje a to posúva aj ich zrakové schopnosti.
V tejto diplomovej práci sme sa zaoberali vnímaním ultrafialového ţiarenia vo
vizuálnej percepcii ţivočíchov. Okrem aktuálneho prehľadu poznatkov na túto tému bolo
naším prvoradým cieľom náleţite kvantifikovať a popísať charakter ultrafialových vzorov
u gekončíka nočného (Eublepharis macularius) a zistiť, akú potenciálnu rolu môţu
zohrávať ultrafialové znaky v ich sfarbení. Analyzovali sme hodnotu reflektancie týchto
vzorov a taktieţ sme skúmali ich ontogenetické zmeny a hľadali moţné súvislosti. Vieme,
ţe mnoţstvo zvierat UV spektrum vníma napr. hmyz (Briscoe & Chittka 2001), ryby
(Losey et al. 1999), vtáky (Ödeen & Håstad 2013) plazy (De Lanuza & Font 2014)
a mnohé cicavce (Emerling et al. 2015). Zároveň vieme, ţe ku príkladu jašterov sa
vyskytujú vzory, ktoré UV svetlo odráţajú a to hlavne u čeľade Lacertidae (Bajer et al.
2010, De Lanuza & Font 2007, Olsson et al. 2011, Font & Molina-Borja 2004). Bolo
preukázané, ţe je to znak selektovaný často v pohlavnom výbere, tým pádom nás
zaujímalo či sa podobné vzory nevyskytujú i u gekončíka nočného, keďţe to zatiaľ nik
neskúmal. Hoci jaštery, u ktorých to bolo preukázané, sú denné ţivočíchy, tak
fotoreceptory citlivé na UV svetlo boli nájdené aj u gekonov, ktorý sú nočný napr.
u druhov Gekko gecko (Crescitelli et al. 1977), Hemidactylus garnotii, H. turcicus a
Teratoscincus scincus (Loew et al. 1999). Je moţné dôvodne predpokladať, ţe ultrafialové
ţiarenie vníma i druh gekončik nočný (Eublepharis macularius).
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2. LITERÁRNY PREHĽAD
2.1 Ultrafialové žiarenie a jeho percepcia
Ultrafialové ţiarenie (skrátene UV ţiarenie) je ţiarenie kratších vlnových dĺţok (100 – 400
nm) neţ viditeľného svetla (400 – 700 nm). Spája priestor medzi röntgenovým ţiarením
a svetlom viditeľným pre ľudské oči (Koller 1965). UV-C je najškodlivejšie a celé
pohltené atmosférou Zeme. UV-B je taktieţ škodlivé a môţe spôsobiť úpaly, v horších
prípadoch zapríčiní biologické poškodenia (Diffey 1980). 95 % tohto ţiarenia je
absorbované zemskou atmosférou. UV-A alebo ultrafialové ţiarenie dlhých vlnových
dĺţok je najbliţšie k viditeľnému ţiareniu a jeho väčšina dopadá na zemský povrch (Koller
1965, Diffey 1980).

Obr. 1 Schéma elektromagnetického ţiarenia, ktorého súčasťou je aj UV. Prevzaté zo Zwinkels (2015)

Pôvod slova „ultrafialový“ znamená v preklade „za fialovou“ a odkazuje na krátke
vlnové dĺţky svetla, ktoré človek uţ nedokáţe zaznamenať. Avšak mnoho skupín
v ţivočíšnej ríši schopných farebného videnia, vníma aj UV ţiarenie blízke viditeľnému
spektru. Prvý záznam o vnímaní tohto ţiarenia ţivočíchmi urobil Sir John Lobbock a to
okolo roku 1882 u mravcov a dafnií (Cronin & Bok 2016, Lanuza & Font 2014, Jacobs
1992, Tovée 1995).
Samotné videnie ako výsledok aktívneho procesu je zahájené absorpciou energie
fotónov

fotosenzitívnymi

molekulami,

vizuálnymi

pigmentmi

v dvoch

typoch

fotoreceptorových buniek uloţených v sietnici a to tyčiniek a čapíkov. Tyčinky
zodpovedajú hlavne za videnie za zníţeného osvetlenia a čapíky sú zodpovedné za farebné
videnie. Typicky sa na sietnici nachádza jeden typ tyčinky a niekoľko typov čapíkov
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sprostredkujúcich rôzne farebné senzitivity. Avšak sú samozrejme aj výnimky ako napr.
obojţivelníky, u ktorých rozoznávame červené a zelené tyčinky. U niţších stavovcov
existujú aj zdvojené receptory, hlavne čapíky. Vizuálny pigment pozostáva z chromatofóru
a transmembránového proteínu opsínu (Jacobs 199, Yokoyama & Yokoyama 1996).
V rámci skupiny Metazoa rozoznávame niekoľko hlavných typov opsínov: C-typ, R-typ
a Go-typ. R-typ zahŕňa Rh1 pigment, alebo inak rodopsín, prítomný na tyčinkách. U Ctypu opsínov stavovcov na čapíkoch rozoznávame Rh2 pigment senzitívny na stredné
vlnové dĺţky, SWS1 pigment na senzitivitu ultrafialových/fialových krátkych vlnových
dĺţok a SWS2 pigment na senzitivitu modrých, LWS pigment na senzitivitu
červených/zelených/ţltých dlhých vlnových dĺţok a MWS vizuálny pigment na senzitivitu
stredných vlnových dĺţok u placentálnych cicavcov. U vajcorodcov, vtákov, plazov,
obojţivelníkov a rýb sú vo fotoreceptoroch navyše prítomné olejové kvapôčky slúţiace
ako farebné filtre (Cronin & Bok 2016, Hunt et. al 2009, Jacobs 1992, Hazel et. al 2006,
Feuda et al. 2012).
Podľa počtu typu receptorových buniek a vnímania farebných kanálov rozlišujeme
ţivočíchy

na

monochromatické,

dichromatické,

trichromatické,

tetrachromatické,

pentachromatické. Najúţasnejšie farebné videnie majú asi ústonôţky (rád Stomatopoda), z
ktorých niektoré disponujú aţ 12 typmi fotoreceptorov, z toho štyrmi na vnímanie UV,
a preto vnímajú svetelné ţiarenie vlnových dĺţok od ultrafialových aţ za hranicu
červeného svetla (Thoen 2014, Marshall & Oberwinkler 1999). Na rozoznávanie UV
spektra disponujú ţivočíchy špeciálnymi UV receptormi v sietnici a očným médiom
prepúšťajúcim toto spektrum. Potenciálne môţu všetky fotoreceptory absorbovať
pigmentmi určité mnoţstvo UV svetla, ak dokáţe prejsť očným médiom, hoci daný
organizmus by asi nebol schopný odlíšiť UV ako separátnu farbu. Zaujímavé poznatky sa
týkajú afakických očí človeka. Šošovky obsahujú karotenoidy, prepúšťajúcich len 4% UV
ţiarenia k sietnici. Ľudia s afakickými očami t.j. bez šošoviek sú vraj schopný vnímať UV
farbu ako belavomodrú či belavofialovú (Douglas & Jeffrey 2014, Lind et al. 2013,
Griswold & Stark 1992). Toto všetko nám dokazuje, ţe výskumy týkajúce sa percepcie UV
ani z ďaleka nie sú na konci.
Dôkaz vnímania farieb a aj UV spektra nám okrem anatomických a molekulárnych
štruktúr môţu priniesť aj behaviorálne štúdie. Kelber et al. (2002) sa v experimentoch
zaoberali farebným vnímaním u nokturálneho druhu lišaja vŕbkového (Deilephila elpenor).
Trénovali jedince za viditeľného svetla, aby si asociovali potravu s farebným podnetom.
Následne za stlmeného osvetlenia mali vybrať natrénovaný stimul. V jednom z testov si
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mali vybrať medzi bielym stimulom reflektujúcim UV a stimulom pohlcujúcim toto
ţiarenie, ktoré mali nacvičené za odmenu. Ani v jednom výbere tohto stimulu sa lišaje
nezmýlili (Kelber et al. 2002). Podobne vizuálnou diskriminačnou úlohou medzi dvoma
farbami, hoci konkrétne bez UV zloţky v stimule, dokázali Siebeck et al. (2008) u druhu
Pomacentrus amboinensis behaviorálne preukázať schopnosť farebného videnia. A vo
vizuálnych testoch obstáli aj gekony druhu Tarentola chazaliae, rovnako ako spomínané
lišaje, rozlišujúci farby aj za nočného osvetlenia, pri ktorom uţ človek nie je schopný farby
rozoznať (Roth & Kelber 2004). Ďalším príkladom bola diskriminačná schopnosť jašteríc
múrových Podarcis muralis rovnakého stimulu, rozdielneho len v prítomnosti alebo
absencii UV ţiarenia (Lanuza & Font 2014).
2.1.1 Funkcia UV u bezstavovcov
Prítomnosť UV vzorov na tele, vnímanie ultrafialových vlnových dĺţok a funkcie s tým
spojené sú tradične spájané u bezstavovcov hlavne s hmyzom. UV ornamenty na tele
ţivočícha, ako súčasti celkovej farby a vzoru rastlín, ktoré v konečnom dôsledku pre iné
ţivočíchy

môţu

dávať

odlišný

vizuálny

obraz

(viz

http://www.jolyon.co.uk/category/photography/flowers/), či samotným vnímaním UV sa
väčšinou spája s vizuálnou ekológiou včiel, váţok či motýľov. V skutočnosti fotoreceptory
u včiel, ktoré sú citlivé na UV, modré a zelené spektrálne senzitivity, sú pribliţne rovnaké
ako u väčšiny skupín hmyzu ako popisujú Briscoe & Chittka (2001). Zatiaľ sa nenašiel
jediný druh, u ktorého by UV receptory úplne absentovali. Podľa ich názoru aj devónsky
predok krídlatého hmyzu (Pterygota) disponoval UV, zelenými a modrými receptormi
a tým pádom táto trichromancia je základný bauplan skupiny. Súčasný trichromatický
hmyz zahŕňa skupiny opeľovačov kvetov a to generalistov ako sú včely, čmeliaky,
ale taktieţ špecialistov na úzku skupiny kvetov, rovnako ako aj predátorov generalistov
(Vespa crabro) či predátorov špecialistov (Philanthus triangulum). Zahŕňajú druhy
hniezdiace v stromoch, zemi, termitiskách (Partamona helleri) alebo v otvorených
hniezdach (Polistes dominulus). Druhy diurnálne aj kŕmiace sa behom noci. Niektoré ţijú
v prostredí UV bohatom ako je alpínske (Bombus monticola), iné ako druhy skupiny
Meliponini zbierajú potravu v hustých lesoch s niţším mnoţstvom UV ţiarenia (Briscoe &
Chittka 2001). Ako dobrý príklad výskytu UV vzorov a jeho analýzy nám ukazujú
výsledky od Kemp & Ruttowsi (2007) u motýlieho druhu Colias eurytheme, u ktorého
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samce disponujú miestami na krídlach silne výraznou UV reflektanciou. Sú to iridescenčné
UV značky a ich farba môţe indikovať fenotypovú kondíciu samca.
UV reflektančné vzory sú prítomne aj v ďalšej skupine článkonoţcov a to pavúkov.
Lim & Li (2006) študovali vzory u skákaviek druhu Cosmophasis umbratica (Saltacidae).
Dospeli k záveru, ţe sexuálne dimorfné UV-iridescenčné ornamenty prítomné u samcov
sa menia s vekom a vplyvom potravy. Zschokke (2002) sa rozhodol zistiť odrazivosť nie
len rôznych druhov pavúkov, ale aj ich pavučín. Všetky odfotografované pavúčie siete
odráţali svetlo v UV a to ešte viac neţ vo viditeľnom spektre. Podľa neho farebnejšie
druhy pavúkov reflektujú často. Poukazuje aj na špekuláciu, ţe väčšina pavúkov je oproti
pavučinám a ich stabilimentám pod UV svetlom tmavá rovnako ako okolitá vegetácia
a tým pádom sa môţu jedince oproti ich sieti javiť ako kryptické.
2.1.2 Funkcia UV u stavovcov
UV videnia a UV farebné vzory na tele boli zaznamenané u všetkých hlavných skupín
stavovcov a stali sa neoddeliteľnou súčasťou ich vizuálnej percepcie a komunikácie
(Lanuza & Font 2014). Ako popisujú Losey et al. (1999), dokonca aj vo vodnom prostredí
je UV radiácia prítomná a aţ do hĺbky pribliţne 100 m sa dostáva jej biologicky dostatočné
mnoţstvo. Medzi prvé objavenia UV receptorov rýb boli u plotici obyčajnej (Rutilus
rutilus) (Avery et al. 1982) a karasa striebristého (Carassius auratus) (Bowmaker et al.
1991). Prítomnosť UV vizuálnych pigmentov u kostnatých rýb naznačuje, ţe mnohé môţu
byť adaptované na vnímanie UV spektra. Ultrafialové vzory boli nájdené na rôznych
častiach tela ako sú plutvy, hlava a bok tela. Videnie tohto spektra by u rýb mohlo
napomôcť k detekcií koristi, predátora, kompetitora, alebo sa stať súčasťou krypsy a to ako
u morských, tak aj sladkovodných druhov (Losey et al. 1999, Jacobs 1992). Kodric-Brown
& Johnson (2002) skúmali samičiu preferenciu pri vnímaní UV ornamentov u samcov
gupiek dúhových (Poecilia reticulata). Vo výsledku ich experimentov UV reflektívny
komponet v sfarbení u samcov, ktorý predstavuje pribliţne 4-24 % z celkového farebného
vzoru, výrazne zvýšil ich atraktivitu.
Skupina Amphibia bola v súvislosti s UV problematikou spočiatku pozabudnutá.
Atraktivitu samcov skúmali Secondi et al. (2012) v rámci druhov mloka obyčajného
(Lissotriton vulgaris) a mloka hranatého (L. helveticus). Stali sa vôbec prvou správou
o funkčnej komunikácii prostredníctvom UV vzorov a vnímania u obojţivelníkov.
V experimente sa atraktivita L. vulgaris výrazne zníţila, keď bolo UV ţiarenie pre ne
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nedostupné. Ale u L. helveticus sa to nepotvrdilo. Dôvodom môţe byť výskyt druhu
v lesných

habitátoch.

Dekompozícia

lístia

spôsobuje

hromadenie

rozpusteného

organického uhlíka v lesných rybníkoch, ktorý silne absorbuje UV ţiarenie. Ries et al.
(2008) sa zaujímali o zmenu sfarbenia u skokana Rana arvalis wolterstorffi. U tohto druhu
si v dobe rozmnoţovania samce menia svoje sfarbenie z nevýraznej hnedej na jasnú
ultrafialovomodrú. Podľa nich môţe byť výrazné svadobné sfarbenie súčasťou fitness
indikátora samca, ale aj slúţiť ako intraspecifický signál v prípade nedorozumenia dvoch
samcov v obrovských reprodukčných agregáciách.
Prítomnosť UV vzorov a ich funkcia je dlho skúmanou aj v rámci plazov, a to
hlavne u jašterov disponujúcich výrazným sfarbením, často reflektujúcim v UV spektre.
(Fleishman et al. 1993, Bajer et al. 2010, De Lanuza & Font 2007, Font et al. 2009).
Všeobecne je preukázanie UV senzitivity komplikovaná záleţitosť. O jeho vnímaní
u vybraných skupín jašterov sa pokúsili De Lanuza & Font (2014) a to priepustnosťou
očného média aj pod 300 nm, prítomnosťou bezfarebných retinálných olejových škvŕn
transmitujúcich UV (moţno asociovaných aj s UV receptormi) a potvrdením SWS1 opsínu
pomocou DNA sekvencie. Ako príklad taxónov receptívnych na UV v tomto článku si
môţeme

uviesť

čeľade

Gekkonidae,

Dactyloidae,

Chamaeleonidae,

Lacertidae.

V súvislosti so samičou preferenciou sa uskutočnili experimenty na jašterici zelenej
(Lacerta viridis) a jašterici krátkohlavej (Lacerta agilis). V oboch prípadoch sa potvrdilo,
ţe sexuálne dichromatické svadobné sfarbenie modrého hrdla (L. viridis) a zelených
laterálno-dorzálnych častí tela (L. agilis) reflektuje u samcov pod UV spektrom a má
výrazný vplyv pri samičom výbere partnera (Bajer et al. 2010; De Lanuza & Font 2007;
Olsson et al. 2011). Sfarbenie nemusí slúţiť len ako signalizácia intersexuálna, ale aj
intrasexuálna. U spomínaných druhov môţe totálna reflektancia spoločne s drahým UV
ornamentom byť súčasťou viacnásobného čestného signálu pre vysoko kvalitné samce
určujúci navyše ich aktuálnu schopnosť boja, alebo protivníka od seba aţ odradiť
a zamedziť tak súboju (Bajer et al. 2011, Molnár et al. 2012, Olsson et al. 2011). Sfarbenie
môţe negatívne korelovať s intenzitou infekcií hlavne krvných parazitárnych ochorení
a odráţať zdravotný status jedinca (Molnár et al. 2013). Expresia štruktúrneho signálu krku
u samcov jašteríc zelených závisí od času strávenom v prostredí so zvýšenou okolitou
teplotou a ovplyvňuje fyziologickú performanciu. Mohol by to byť čestný signál
odráţajúci ich schopnosť získania si teplotne priaznivého teritória alebo efektívnej
behaviorálnej termoregulácie (Bajer et al. 2012). Schopnosť boja v súvislosti UV
reflektancie hrdla bola študovaná aj v jašterov Platysaurus broadleyi (Cordylidae). Hrdlo
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oponenta ukazované v agonistických stretoch slúţilo ako vyzbrojenie a bolo posudzované
v skorom štádiu zápasov dvoch samcov, pričom jedince so zníţenou refletanciou UV boli
častejšie vyzývaný na súboj (Stampley & Whiting 2006, Whiting et al. 2006). Fleishman et
al. (1993) skúmali UV reflektanciu hrdelných lalokov u rodu Anolis z Puerta Rica. Druhy
A. cristatellus a A. krugi ju mali viac neţ 35 %, naproti tomu A. gundlachi a A. evermani
niţšiu neţ 25 %. Hodnoty sa môţu vzťahovať k obývanému habitátu. Vyššia reflektancia
sa vyvinula u druhov otvorených priestranstiev. Domnievajú sa, ţe UV videnie sa
u anolisov vyvinulo kvôli komunikácií, keďţe reflektujúce časti sú na laloku, ktoré sú
mimo stretov skryté, nachádza sa len u druhov s habitátom bohatým na stupeň UV zloţky
a len laloky sú reflektívne, zvyšok tela nie (Fleishman et al. 1993). Zaslúţenú pozornosť
dostali aj výskumy druhov s prítomnými laterálnymi modrými škvrnami reflektujúcimi v
UV napr. u zástupcov jašteríc Gallotia galloti a jašterice perlovej (Timon lepidus).
U oboch druhov sa typické modré (poprípade aj biele) škvrny vidia pre človeka ako
sexuálne monochromatické, zatiaľ čo vo vizuálnom svete týchto druhov sa javia ako
sexuálne dichromatické, u samcov viac reflektujúce UV spektrum. Zaujímavé je, ţe u rodu
Gallotia z ostrova Tenerife majú samce severnejšej časti ostrova veľké lícne vzory a malé
laterálne, ventro-laterálne a samce centrálnej a juţnej časti veľké laterálne, vetro-laterálne
a malé lícne vzory. Tieto rozdiely môţu naznačovať aj funkciu UV reflektancie
a celkového sfarbenia vzorov v poddruhovom rozpoznávaní a reprodukčnej izolácií, ako aj
tradične v intra- a intersexuálnom kontexte (Font & Molina-Borja 2004, Font et al. 2009).
Modré UV reflektujúce sfarbenie sa môţe u plazov vyskytovať aj na kurióznom mieste a to
konkrétne na jazyku u veľkých druhov scinkov rodu Tiliqua. Modrý jazyk u nich slúţi
pravdepodobne na vyplašenie predátora čiţe ako súčasť deimatického správania (Abramjan
et al. 2015, Badiane et al. 2018).
Záujem vedcov s vtákmi a UV vnímaním začal v 70-tych rokoch prvotne
v experimentoch s kolibríkmi a holubmi (Cuthill et al. 1999). Častým bliţšie skúmaným
druhom bola sýkorka belasá Parus caeruleus. Na hlavovej korunke sa našla prítomná
sexuálna dichromancia v UV spektre (Anderson et al. 1998). U tohto druhu sa robili aj
pokusy s atrapami, pri ktorých samce boli menej agresívne voči atrape s UV redukovaným
sfarbením neţ u kontrolnej skupiny (Alonso-Alvarez et al. 2004). Hausmann et al. (2002)
objavili reflektanciu peria v ultrafialovom spektre u 72 % z celkovo 108 austrálskych
druhov vtákov, ktorá bola pozitívne asociovaná s dvorením. Aj v testoch Bennett et al.
(1996) sa potvrdila pri samičej preferencií a výbere partnera rola UV reflektancie peria
u zebričiek austrálskych (Taeniopygia guttata). Výskyt ultrafialovej odrazivosti u vtákov
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nájdeme aj na tele ţobrajúcich vtáčat, ale hlavne na koţi v okolí zobáku. Funkciou
sfarbenia je komunikácia medzi rodičom a potomstvom a v porovnaní nápadného sfarbenia
mláďat voči nenápadnému pozadiu hniezda je sfarbenie dôleţité pre rodičovskú alokáciu
potravy alebo detekciu mláďat v tmavom hniezde (Hunt et al. 2003, Jourdie et al. 2004).
Lyytinen et al. (2001) sa zaujímali o UV podnety v potrave v súvislosti s jej výberom
a aposematickým signálom. V týchto testoch sa ale vtáky nebáli UV reflektujúcej koristi
ani ju výrazne nepreferovali. Ako nám ukázali výsledky práce Ödeen & Håstad (2013)
fylogenetická distribúcia UV alebo fialovej senzitivity podľa SWS1 opsínu je v rámci
vtákov komplikovaná a nie tak striktne zachovaná ako sa pôvodne myslelo. UV percepcia
je pravdepodobne prítomná napr. u čeľadí Casuariidae, Pteroclididae, Psittacidae,
Trogonidae, Momotidae. U niektorých skupín ako sú vrabcotvaré (Passeriformes) sa
vyskytujú posuny vo fialovej a ultrafialovej senzitivite medzi jednotlivými taxonomickými
skupinami.
Poslednou veľkou skupinou v súvislosti s UV vnímaním sú cicavce. Emerling et al.
(2015) v rámci tejto skupiny sledovali distribúciu SWS1 opsínu senzitívneho na fialové
alebo ultrafialové svetlo vedúce k variantám farebného videnia. Predok skupiny Theria
disponoval pravdepodobne ultrafialovým SWS1 pigmentom, pričom sa v priebehu
fylogenézy v rôznych skupinách cicavcov vyvinul pigment senzitívny na fialové svetlo (asi
12-krát). Ultrafialové pigmenty sú u cicavcov viac rozšírené neţ sa myslelo (aţ 41,6 %
cicavcov). Medzi ich hypotézy patrí myšlienka, ţe skotopická nika u cicavcov je pozitívne
asociovaná s výskytom UV senzitívnych pigmentov a negatívne asociovaná s výskytom
fialových pigmentov a fotická nika je pozitívne asociovaná s prítomnosťou fialových
pigmentov, a naopak negatívne spájaná s UV pigmentmi. Taktieţ diurnálne cicavce
s veľkými očami budú pravdepodobne disponovať fialovo senzitívnymi pigmentmi
namiesto UV a to kvôli ohrozeniu poškodenia zraku vplyvom škodlivého pôsobenia
niektorých UV vlnových dĺţok v priebehu dňa. Douglas & Jeffrey (2014) skúmali
spektrálny prenos očného média a domnievajú sa, ţe značné druhové zastúpenie cicavcov
má šošovky prenášajúce určité UV-A ţiarenie, a preto môţe byť takýto ţivočích senzitívny
na UV spektrum aj bez špecifického fotoreceptora. Ultrafialové videnie hrá dôleţitejšiu
rolu v senzorickej ekológií nokturálnych cicavcov, neţ sa myslelo v minulosti (Zhao et al.
2009). Gorresen et al. (2015) v rámci testov v bludisku tvaru Y vyuţili vizuálne schopnosti
7 insektivorných druhov netopierov z troch čeľadí. Jedince preukázali štatisticky
signifikantné útekové správanie priamo voči svetlu reflektujúcom UV spektrum za
tlmeného osvetlenia a ich skvelé vizuálne orientačné schopnosti. Dlho preberanou
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a zaujímavou témou u cicavcov sú aj pachové značky malých hlodavcov reflektujúce pod
UV svetlom alebo pod týmto spektrom sú často aj fluorescenčné. Funkcia reflektujúcich
značiek u cicavcov zohráva rolu v instraspecifickom kontexte, ale môţu sa stať aj
vodítkom dravcov pri hľadaní ich potravy (Honkavaara et al. 2002, Koivula et al. 1999).
Posledným uvedeným príkladom UV percepcie cicavcov je nález od Hogg et al. (2011)
v prostredí bohatom na UV rozptýlené svetlo – v Arktíde. Objavili, ţe šošovka a rohovka
sobov (Rangifer) neblokujú všetko mnoţstvo UV spektra a sietnica naň odpovedá
elektrofyziologicky. Soby tak rozširujú svoj vizuálny svetelný rozsah do krátkych
vlnových dĺţok charakteristických pre zimné prostredie a periódy s predĺţeným súmrakom
v priebehu jari či jesene. Môţu tak získavať pridané informácie o snehu, ktorého
odrazivosť sa mení s jeho kvalitou, alebo prítomnej vegetácií ako napr. v prípade lišajníkov
rodu Cladonia viditeľnom v UV spektre.
U oboch veľkých skupín ţivočíchov sme si popísali vybrané príklady UV percepcie
a s ňou spojené funkcie v prírode. Avšak je pravda, ţe ultrafialový svetelný komponent je
prostou súčasťou svetelného spektra, naozaj má význam v senzorickej ekológií ţivočíchov,
ale moţno špeciálnu funkciu mu dávajú ľudia len kvôli faktu, ţe ho človek ako druh
nedokáţe vnímať (Douglas et al. 2014).
2.1.3 Fluorescencia
Fluorescencia

je

svetlo

emitované

atómom

alebo

molekulou

po

absorpcií

elektromagnetického spektra po veľmi krátkom časovom intervale, pričom dochádza aj
k zmene farebného odtieňa daného oţiareného materiálu (Jameson 2014). Medzi
biologické chemické látky, ktoré môţu slúţiť aj ako fluorescenčné komponenty patria
napr. chlorofyl-a, pterín, guaníny, psittacofulvín, karotenoidy, beta karbolín atď.
Fluorescencia bola potvrdená u mnoţstva druhov rastlín i ţivočíchov ako sú váţky,
mnohonoţky, motýle, ústonôţky, pavúky, známe fluorescenčne výrazné škorpióny či
mnoho morských organizmov vrátane rýb (Sloggett 2018, Lagorio et al. 2015) a
korytnačiek druhu Eretmochelys imbricata (Gruber & Sparks 2015). Konečné odrazené
farby môţu byť rôzne, od modrej aţ po červenú. Fluorescenčné vzory môţu byť na tele
ţivočícha navyše sprevádzané znakmi reflektujúcimi v UV spektre ako je to v prípade
peria u papagájovca vlnkovaného (Melopsittacus undulatus). Tieto znaky môţu zohrávať
rolu v intersexuálnom kontexte a celkovej atraktivite zvieraťa (Pearn et al. 2001).
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Fluorescencia bola ešte pred pár rokmi okrem vtákov u terestrických stavovcov
neznáma. Prelomovým objavom v tomto kontexte sa stal dôkaz fluorescencie
u juhoamerického krepuskulárno-nokturálneho druhu rosničky Hypsiboas punctatus (Obr.
2), produkovanej kombináciou lymfatických a ţľazových výlučkov spolu s filtráciou
pigmentových buniek v koţi (Taboada et al. 2017).

A

B

Obr. 2 Dospelý samec rosničky Hypsiboas punctatus pod normálnym svetlom (A) a UV-modrým
svetlom (B). Prevzaté z Taboada et al. (2017)

U terestrických plazov bola zatiaľ potvrdená fluorescencia kostených štruktúr
viditeľných skrz pokoţku (Prötzel et al. 2018, Sloggett 2018). Madagaskarské a niektoré
africké rody chameleónov majú fluorescenčné kostené tuberkuly na hlave a u rodu
Columma je počet týchto tuberkúl sexuálne dimorfný. U rodu Brookesia je na prvý pohľad
viditeľná ako fluorescenčná celá chrbtica (Prötzel et al. 2018). Počas svojho pozorovania
fluorescenčných škorpiónov v prírode našiel Sloggett (2018) náhodne za pomoci UV svetla
ďalší príklad fluorescencie kostených štruktúr a to u afrického gekona Chondrodactylus
bibronii. U neho je vidieť fluorescenčne presvitajúcu lebku, kĺby a chrbticovú časť.
O funkciách a evolúcie fluorescencie sa vie ešte veľmi málo. Môţe sa jednať
o ochranu pred škodlivým slnečným ţiarením, detekcie UV svetla, atrakcie opeľovača,
rozpoznanie druhu či signalizáciu (Prötzel et al. 2018, Salih et al. 2000).

A

B

Obr. 3 Porovnanie škorpióna pod normálnym osvetlením (A) a UV svetlom (B). Foto Greg Watson (2018)
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B

A

Obr. 4 Eulaema niveofasciata samec pod normálnym svetlom (A) a UV svetlom (B). Prevzaté z Nemésio
(2005)

A

B

Obr. 5 Samica skákavky Cosmophasis umbratica v normálnom svetle (A – Foto Caleb Nicholson) a pod UV
svetlom (B – Daiquin Li) . Prevzaté z Painting et al. (2017)

2.2 Gekončík nočný (Eublepharis macularius)

2.2.1 Taxonomické zaradenie a popis druhu
Vybraným druhom v mojej praktickej časti diplomovej práce sa stal gekončík nočný
Eublepharis macularius (Blyth, 1854). Je zástupcom monofyletickej čeľade Eublepharidae
(Squamata, Gekkota, Gekkomorpha). Jednotlivé rody v rámci čeľade majú disjunktívny
areál výskytu: Aeluroscalabotes (juţná Ázia), Eublepharis (juhozápadná Ázia),
Goniurosaurus (východná Ázia), Holodactylus (severovýchodná Afrika), Hemitheconyx
(západná a severovýchodná Afrika), Coleonyx (severná a centrálna Amerika). Okrem rodu
Aeluroscalabotes sú všetci insektivorný, terestriálny, s rovnými prstami, aktívny za
súmraku a v noci. Všetci kladú po dve vajíčka v znáške (Vitt & Caldwell

2013).

Zástupcovia preukazujú interspecifickú diverzitu vo veľkosti tela, dimorfizme veľkosti
hlavy, veľkostnom pohlavnom výbere, prítomnosti samčích agonistických stretov (okrem
Holodactylus

africanus

a Goniurosaurus

kuroiwae)

a prítomnosťou

samčích

prekloakálnych pórov na značenie teritória (Kratochvíl & Frynta 2002). Samičia agresivita
je pomerne vzácna. Potvrdilo sa u nich Renschovo pravidlo, podľa ktorého u malých
druhov sú veľkostne väčším pohlavím samice a u väčších druhov samce (Kratochvíl &
Frynta 2002).
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Stručný a prehľadný popis ekológie a etológie gekončíka nočného v ich
prirodzenom prostredí nám poskytuje Khan (2006). Zástupcovia druhu E. macularius
obývajú územia v Pakistane, Afganistane a Indii. Vyskytujú sa od níţin aţ po podhoria
Himalájí v kamenistej krajine s nízkou vegetáciou. Zvlášť obývajú rôzne otvory a trhliny
v kopcovitom zmiešanom štrkovom teréne. Snaţia sa vyhýbať púštnej krajine. Niekoľko
jedincov môţe ţiť aj vo voľnejších kolóniách v dierach v zemi, pod kameňmi alebo v
skalných štrbinách. Z úkrytov vyliezajú tesne pred súmrakom, hľadajú si potravu
jednotlivo a pred úsvitom sa vracajú do svojich obydlí. V územiach zarastených stromami
sa stávajú semi-arboreálne a skrývajú sa pod voľnou kôrou stromov. V urbánnych areáloch
ľahko kolonizujú umelé konštrukcie. Medzi ich obľúbené mestské habitáty patria priestory
okolo potrubí podzemných vôd, kde majú dostatok vlhkosti a úkryty vedľa potrubia. Pri
obývaní územia kolóniou zvyknú výkaly zhromaţďovať na jedno miesto. V prírode môţu
hibernovať počas nevhodných podmienok od septembra do marca. Obľubujú vlhké a teplé
letné noci, kedy vyliezajú vo veľkých počtoch. Lovia hmyz, škorpióny, pavúky, stonoţky
a ako starší sa stávajú oportunistickým predátorom aj pre sympatrických gekonov,
juvenilov vlastného druhu, malých hadov (Scolecophidia), holíčat, vtáčat a húseníc.
K útoku na korisť musia byť provokovaný jej pohybom. Reprodukčné obdobie býva od
marca do júla a samice znášajú páry vajíčok viackrát v priebehu roka a po nakladení vajec
sa o mláďatá nestarajú. Medzi ich predátorov patria líšky, šakaly, mangusty, kane, sovy,
varany, lokálne uţovkovité hady Ptyas mucosus, Spalerosophis diadema a kobra indická
Naja naja. V niektorých oblastiach ľudia veria, ţe tento druh je smrteľne jedovatý kvôli
toxínom v koţi a jed spôsobuje skvapalnenie tela svojej obete, a preto je na mieste často
usmrtený. Taktieţ je povaţovaný za blízkeho príbuzného kobier rodu Naja odtiaľ
pochádza aj jeho ľudový názov „bis cobra“ alebo v preklade „mladá kobra“ (Khan 2006).

Obr. 6 Prirodzené habitáty E. macularius: vľavo Islamabad, Pakistan, vpravo Kirana Hills Pakistan. Prevzaté
z Khan (2006)
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V správaní gekončíka nočného sú zaujímavé dve hlavné antipredačné stratégie
v priebehu ontogenézy. Typicky defenzívna odpoveď u mláďat je odstrašujúca vokalizácia
na mieste, ktorá s pribúdajúcim vekom mizne. Dospelé gekončíky naproti tomu stavia na
útekovú obrannú reakciu. Navyše táto zmena ich obranných reakcií je sprevádzaná zmenou
v ich celkovom sfarbení tela (Landová et al. 2013). Pokoţka divokého typu gekončíka je
ţltá s čiernymi bodkami na dorzálnej strane, krémovo biela bez vzorov na ventrálnej
strane, so sivým chvostom a bielymi priečnymi pruhmi a čiernymi škvrnami a ţltkavým
sfarbením hlavy opäť s čiernymi škvrnami. Pigmentové sfarbenie u gekončíkov spôsobujú
xantofóry a melanofóry (Szydlowski et al. 2015). Ich distribúcia a počet rozhoduje
o výslednej farbe koţe a vzore. Takéto distinktívne sfarbenie môţe slúţiť ako kamufláţ
alebo typ mimikier voči predátorom (Szydlowski et al. 2015). U juvenilných jedincov
sfarbením odlišných od tých dospelých sú typické kontrastné ţlté a čierne pruhy na
dorzálnej strane tela a biele a čierne pruhy na chvoste, pričom hlavička má navyše v okolí
úst biely pás (Landová et al. 2013).
2.2.2 Význam UV znakov v sfarbení gekončíka nočného
Ako sme v predchádzajúcej kapitole spomenuli, druh E. macularius je aktívny behom
súmraku, úsvitu a noci, kedy si vyhľadáva potravu, dostáva sa do interakcií s príslušníkmi
vlastného druhu, alebo sa vyhýba predátorom. K svojim ekologickým potrebám si vyvinul
charakteristické a zvláštne sfarbenie. Jeho súčasťou sú znaky bielej farby, ktoré reflektujú
v UV spektre. Ale prečo tento druh investuje do tohto neobyčajného odtieňa? Prečo mu
nestačí produkciou xantofórov a melanofórov vytvoriť vo svojej koţi ţlté, čierne poprípade
sivé sfarbenie? A v neposlednom rade sa pýtame, má vôbec reflektancia UV ornamentov
význam pre súmračno-nočného ţivočícha?
Počas 24 hodinového cyklu dňa osvetlenie v prostredí prechádza spektrálnymi
zmenami ako zmenami intenzít. Hlavne počas večerného aj ranného súmraku sa dejú
dramatické a fyziologicky významné zmeny vo farbe oblohy a jej intenzity so zvyšovaním
dráhy priameho slnečného ţiarenia v našej atmosfére, ozón viac pohlcuje dlhé vlnové
dĺţky. Samotný súmrak je čas medzi východom alebo západom Slnka a má tri odlišné fázy.
Občiansky súmrak, pri ktorom je Slnko 6° pod horizontom a pozemské objekty stále môţu
byť človekom rozlíšiteľné. Nautický súmrak, kedy sa Slnko nachádza 12° pod horizontom
a na objektoch sú viditeľné len obrysy. A astronomický súmrak, pri ktorom sa Slnko
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nachádza 18° pod horizontom a hodnota osvetlenia je tak nízka, ţe hviezdy a iné
astronomické objekty je moţné pozorovať (Spitschan et al. 2016, Sweeney et al. 2011).

Obr. 7 Relatívne a absolútne osvetlenie v noci, za súmraku a počas dňa mimo mestského osvetlenia.
Prevzaté zo Spitschan et al. (2016)
(Spodné grafy ukazujú relatívne hodnoty, absolútne hodnoty sú v malých grafoch hore, kde je vidieť ako
klesá celková intenzita svetla)

Na obrázku 7 môţeme vidieť ako sa dramaticky mení proporcia UV ţiarenia (< 400
nm) voči zbytku spektra v atmosfére počas jednotlivých súmrakov a ako si udrţiava
konštantnú hodnotu aj pod nočnou oblohou. Počas súmraku sa deje mnoţstvo biologicky
dôleţitých procesov, v ktorých zohráva úlohu aj mesiac meniaci sfarbenie samotného
súmraku. Jedným z týchto procesov, ktorý môţe súvisieť so zmenami behom tohto
časového obdobia a lunárnym cyklom je masové synchronizované vypúšťanie pohlavných
buniek v korálových útesoch u mnohých marinných bezstavovcov (Sweeney et al. 2011).
Výsledky Johnsen et al. (2006) potvrdzujú zmeny spektrálnej intenzite oţiarenia
v terestrickom prostredí a jeho potenciálnom vplyve na vizuálnu percepciu ţivočíchov.
U niektorých ţivočíchoch bola zistená schopnosť rozoznávať farby počas noci čo sme uţ
spomenuli v kapitole 2.1 a môţu sa tak spoliehať aj na chromatický kontrast (Roth et al.
2015, Kelber et al. 2002).
Celkové

sfarbenie

ţivočícha

môţe

mať

význam

aj

u krepuskulárnych

a nokturálnych druhov. Je ovplyvnené vizuálnou percepciou prijímateľa a spektrálnymi
zmenami v atmosfére. Na vnímanie bieleho vzoru reflektujúcom v UV spektre
v kombinácií s čiernym a sivým okolím postačí achromatický kontrast. Pri prítomnosti UV
fotoreceptora sa teoreticky bielo reflektujúci vzor, ktorý sme objavili u gekončíka nočného
(E. macularius), vo svojej intenzite ešte zosilnie.
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2.3 Ciele
Táto pilotná práca má prvom rade za cieľ preskúmať charakter ultrafialových
reflektujúcich vzorov na tele gekončíka nočného, ktoré nik u tohto laboratórneho druhu
detailne nepopísal. Je to téma, o ktorej nemáme veľa poznatkov. Na účel deskripcie
reflektujúcich vzorov sme si vybrali pre nás novú metódu digitálnej fotografie, bliţšie
opísanej v podkapitole 3.3.
Ciele tejto diplomovej práce sú:
 Kvantifikovať UV reflektanciu znakov u gekončíka nočného (Eublepharis
macularius) v rámci adultných a juvenilných jedincov
 Zistiť aká je plocha, ktorú zaberá UV vzor z celkovej plochy zvieraťa opäť
u adultných a juvenilných jedincov
 Pokúsiť sa určiť moţné funkcie UV znakov v sfarbení gekončíka nočného
(Eublepharis macularius)
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3. MATERIÁL A METODIKA
3.1 Experimentálne zvieratá a chov
Všetky jedince (n = 202) boli chované v sklenených faunáriách (60 x 30 x 20 cm alebo
v prípade mláďat 15 x 15 x 15 cm veľkých) s kôrovým a lignocelovým substrátom,
úkrytom, miskou na vodu a miskou na potravu. Teplota v chovnej miestnosti bola pribliţne
28°C. Kŕmnou potravou boli múčne červy a cvrčky s prídavkom minerálov a vitamínov
(Nutri Mix) pri kaţdom krmení. Vitamíny AD3 a E boli poskytnuté raz za dva týţdne.
Behom jari 2017 sa nám podarilo rozmnoţiť niekoľko jedincov resp. potomkov
prvej a druhej generácie pochádzajúcej z prírody. Samice znášali 1-5-krát po dve vajíčka
od začiatku mája do konca júla. Tie boli následne samostatne uloţené v krabičkách
s lignocelom a dostatočnou vlhkosťou v dvoch inkubátoroch so stabilnou teplotou (31°C
a 28°C). Po liahnutí mláďat, ktoré prebiehalo od konca júna do začiatku septembra, bolo
kaţdé mláďa zváţene, oskenované a uloţené do samostatného faunária s prístupom
k úkrytu, vode a cvrčkom. Celkový počet vyliahnutých juvenilných jedincov bol 38. Čo
najskôr sme začali aj so samotným fotografovaním, ktoré následne prebiehalo kaţdý druhý
aţ tretí týţdeň.
3.2 Materiál
Materiálom pre moju prácu sa stali fotografie gekončíkov nočných (Eublepharis
macularius). Dostupných adultných jedincov na našej katedre zoológie, oddelení ekológie
a etológie bolo 195 behom reprodukčného obdobia (131 samíc a 64 samcov) a 191 behom
nereprodukčného obdobia (128 samíc a 63 samcov). Mláďatá (n = 38) boli fotografované
v priebehu ich prvých mesiacov ţivota pribliţne kaţdý druhý aţ štvrtý týţdeň. Zachytené
boli rovnako u dospelých ich celé telá pod normálnym svetlom (279 fotografií) aj UV
spektrom (279 fotografií) a taktieţ boky ich hláv 483 v oboch spektrách. Celkovo tak súbor
činil 2 296 pouţiteľných fotografií (1 148 v normálnom svetle a 1 148 v UV spektre).
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3.3 Zber materiálu
Snímky boli zhotovené podľa metodiky Troscianko & Stevense (2015) digitálnym
fotoaparátom modelu Samsung NX1000, ktorý bol špeciálne upravený pre fotografovanie
v UV, s objektívom Novoflex 35 mm. Fotenie prebiehalo v štandardizovaných
podmienkach v zatemnenej miestnosti. Jedince na fotografiách boli umiestnené v bielej
nádobe so stenami a spodkom z polytetrafluóretylénu. Pretoţe tento materiál odráţa aj UV
svetlo, hodí sa na elimináciu nevhodných tieňov pri fotení v UV. Na kaţdej fotografii bola
aj 99 % biela štandarda z rovnakého materiálu, pouţitá kvôli kalibrácií snímkou. Aby sme
sa uistili, ţe reflektancia je uniformná v celom spektre zmerali sme ju pomocou
spektrofotometru JAZ (Ocean Optics) oproti difúznej kalibračnej štandarde. Fotografie
boli vyhotovené vo formáte RAW, s maximálnou clonou f/16, s citlivosťou ISO 400. Ako
osvetlenie sa pouţila obrúsená ţiarovka Iwasaki eyeColour MT70D 70W E27 6500K.
Súčasťou príslušenstva fotoaparátu boli aj dva externé filtre Baader UV-IR-cut filter 2''
prepúšťajúci normálne viditeľné spektrum ţiarenia a Baader Venus-U 2'' len ultrafialové
spektrum. Kaţdý jedinec bol vyfotografovaný pod jedným aj druhým filtrom, ideálne s čo
najmenším pohnutím kvôli budúcemu spracovaniu snímok. Pri kaţdom odfotografovaní
vznikla séria troch záberov, pričom sa vybral jeden s najvhodnejšou expozíciou. Adultné
jedince boli odfotografované dorzálne, raz vo svojom reprodukčnom období a raz
v nereprodukčnom období. Juvenilné gekončíky boli od svojho narodenia fotografované
kaţdý druhý aţ štvrtý týţdeň, z dôvodu sledovania ontogenetických zmien ich sfarbenia.
Okrem dorzálnej časti tela u mláďat, sa im nasnímala aj bočná strana hlavy.
3.4 Analýza fotografií
Analýza našich fotografií bola vyhotovená podľa práce Troscianko & Stevens (2015) a ich
voľne dostupného softwaru do programu ImageJ (Schneider et al. 2012) nazvaného
Multispectral Image Calibration and Analysis Toolbox. Tento softwarový doplnok vytvára
lineárne obrazy s rešpektovaním radiancie z RAW fotografií a môţe spájať obrazové
kanály z multispektrálnych kamier, vrátane pridaných ultrafialových fotografií. Snímky sú
následne normalizované za pouţitia štandardov kvôli kontrole svetelných podmienok. To
následne umoţňuje objektívne meranie reflektancie a farieb prostredníctvom dostupných
digitálnych kamier pomocou vyššie zmieneného softwaru.
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Postup pri analýze fotografií podľa Troscianko & Stevens (2015):
1. Výber

dvoch

RAW

16-bitových

fotografií

(s

prepúšťajúcim
spektrum

filtrom

normálne

a

s

filtrom

prepúšťajúcim len UV spektrum).
2. Miesto,

kde

sa

nachádza

štandarda

je označené samostatne.

3. Kanály oboch fotografií sa zrovnali automaticky
alebo

ručne (ako na obrázku).

4. V priečinku vedľa vybraných RAW fotografií
sa automaticky vytvorí „.mspec“ súbor
s

nastaveniami potrebnými na opätovné

vytvorenie

série

normalizovaných,

multrispektralných spojení.
5. Vzniknutá

séria

32-bitových,

multispektrálnych,

normalizovaných

v jednotlivých

kanáloch

obrázkov

je pripravená

na objektívne meranie alebo konvertovanie
do

vizuálneho

systému

ţivočícha.

6. Následne môţeme na fotografiách označiť ROI
(oblasti záujmu). Tieto oblasti sa ukladajú ako
komprimované priečinky spolu s „.mspec“
(ako je

vidieť

na

obrázku v

bode 4)

pre automatické merania.
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7. Funkciou „The Batch Multispectral Image Analysis“ môţeme merať viaceré obrázky za
pouţitia akéhokoľvek vizuálneho systému. Nás za pouţitia viacerých vizuálnych
modelov v

závislosti od

prítomného

osvetlenia

(denné svetlo vs. ţiarovka)

a vybraného svetelného spektra, zaujímala výsledná hodnota luminancie troch oblastí
v chvostovej časti (w = biela, najviac viditeľná pod UV filtrom, g = sivá, prechodná
farba, často

značne

reflektujúca, b = čierna, pod

UV filtrom

nereflektujúca),

pretoţe u mnohých jedincov sú reflektujúce odtiene na zvyšku tela neprítomné. Medzi
sivým a bielym odtieňom

je plynulý prechod, pričom sivá bola vţdy určená

relatívne k bielej a biela bola vţdy tá najsvetlejšia farba na chvoste (napr. Príloha IV).
Pouţité fotografie boli taktieţ prekopírované a na vypočítanie
ako

ROI

označený celý

chvost

zvieraťa.

u mláďat v mieste bieleho pásu bola označená

reflektancie bol

Taktieţ bočná
ako

strana hlavy

jedna oblasť. Výsledné

hodnoty bolo následne moţné štatisticky spracovať.
V Prílohe II sú vybrané ukáţky fotografií pod normálnym filtrom a UV filtrom
u adultných jedincov behom ich reprodukčného aj nereprodukčného obdobia.
Príloha III obsahuje názorný príklad zmeny ontogenetického sfarbenia u mláďat,
taktieţ zmenu viditeľných vzorov pod UV svetlom.
3.4.1 Analýza fotografií v programe Barvocuc
Na rozbor plochy, ktorú zaberajú jednotlivé farby na tele gekončíka nočného vrátane
bielej reflektujúcej pod UV spektrom, či saturácie, vzoru a odtieňa, sme pouţili Pseudo
UV 32-bitové obrázky zo softwarového nástroja Multispectral Image Calibration and
Analysis Toolbox (Troscianko & Stevens 2015). Tieto obrázky sú simuláciou
zohľadňujúcou UV spektrum v rámci nášho ľudského videnia, pričom UV kanál na
fotografií je posunutý do modrého kanálu, modrý do zeleného kanálu, zelený do
červeného a červený kanál je z fotografie odstránený. Výsledné obrázky vzniknuté
z normálnych fotografií a UV fotografií, ktoré boli pouţité aj na výpočet reflektancie,
majú pekné, výrazné farby a po uloţení do formátu PNG je ich moţné analyzovať
v programe Barvocuc (Rádlová et al. 2016). Program pracuje s modelom HSL, pričom
odtieň (hue) v zobrazovacom systéme sa popisuje pomocou uhlov a kaţdý uhol zodpovedá
inému odtieňu viditeľného spektra. Z tohto dôvodu sme museli nastaviť vhodné parametre
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pre jednotlivé farby v konkrétnych súboroch obrázkov. Pre analýzu súboru adultných
jedincov sme pouţili nastavenie červená (<330°, 7°), oranţová (<7°, 35°), ţltá (<35°,
121°), zelená (<121°, 180°), modrá (<180°, 281°), fialová (<281°, 320°), ruţová (<320°,
330°), biela (L>0.43), čierna (L<0.24) a sivá (S<0.10). V prípade nastavení pre mláďatá sa
pouţili červená (<330°, 7°), oranţová (<7°, 35°), ţltá (<35°, 90°), zelená (<90°, 185°),
modrá (<185°, 281°), fialová (<281°, 320°), ruţová (<320°, 330°), biela (L>0.42), čierna
(L<0.24) a sivá (S<0.09). Ţltá a oranţová farba je v našom prípade na konkrétnom zvierati
tá istá farba, ale program ju často vyhodnocoval ako buď ţltú, alebo oranţovú.
V štatistických analýzach práve z tohto dôvodu pouţívame označenie ţltá + oranţová.
Pred samotným spracovaním do konečnej podoby bolo nutné sledované objekty
najprv orezať a uloţiť na transparentné pozadie. K tomuto účelu nám poslúţil program
Adobe Photoshop CC 2014. Celkovo bolo v tejto praktickej časti na rozbor pouţitých 472
obrázkov. Ukáţka postupu pre analýzu obrázkov viz Obr. 7.

1

2

3

4

Obr. 7 Ukáţka analýzy obrázkov pre výpočet plochy: Pseudo UV fotografia (A) Orezaný obrázok (B)
Výstup z programu Barvocuc (C) – pôvodný obrázok (1), percentuálne mnoţstvo jednotlivých farieb (2),
mnoţstvo hrán a vzor (3) a plocha, ktorú zaberá objekt z celkovej plochy obrázku (4)
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3.5 Štatistická analýza
Na štatistickú analýzu sme pouţili software STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inc. 2001). Pre
výpočty dát z programu Barvocuc bolo nutné podiely plôch najprv odmocniť a arcsínovať.
Vybrali sme dáta získané z obrázkov jedincov, na ktorých boli odstránené ich svetlé
končatiny kvôli moţnému skresľovaniu našich výsledkov.
Na zisťovanie súvislostí medzi dátami a hľadaní počtu nezávislých faktorov sme
pouţili analýzu hlavných komponentov PCA (Principal Component Analysis). Dôvodom
prečo sme si zvolili práve túto analýzu bola väčšia priehľadnosť v dátach, pôvodne
s veľkým počtom premenných, ktoré spolu navzájom korelujú, na zníţenie konečného
počtu analyzovaných premenných a odstránení ich vzájomnej korelácie. Táto analýza bola
pouţitá pri rozbore hodnôt dvoch skupín a to adultných a juvenilných jedincov jednotlivo.
Pre kaţdú skupinu sme vykonali navyše samostatne analýzu pre hodnoty reflektancií
a analýzu pre dáta týkajúce sa podielu jednotlivých farieb.
Na bliţšie objasnenie významu faktora 1 v PCA analýze refklektancií dospelých
jedincov sme pouţili zovšeobecnené lineárne modely GLM a to konkrétne jednorozmerné
testy signifikancie (Univariate Tests of Significance). Pri rozbore analýz reflektancií
juvenilných jedincov, ktoré sme merali opakovane v rozmedzí 14-30 dní, nám na
odfiltrovanie vplyvu jedinca pomohol lineárny model z kniţnice nlme s jedincom ako
náhodným faktorom a príkazom „anova“ programu R (R Development Core Team 2010).
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4. VÝSLEDKY
4.1 Analýza hlavných komponentov u adultných jedincov
Po vykonaní PCA analýzy všetkých dát pre reflektanciu u dospelých jedincov sme zistili
(Obr. 8), ţe rozhodujúci je prvý faktor, ktorý vysvetľuje pribliţne o 60 % variabilite
a súvisí so svetlosťou jedincov (viz Tab. 1). Druhý faktor rozhodujúci o 12.82 %
variabilite, nám rozdelil dáta na dve skupiny a to na reprodukčné a nereprodukčné
obdobie. Celková reflektancia u adultných jedincov a výber troch meraných oblastí
v chvostovej časti je znázornený v Prílohe 4. V ţltej farbe sme nenamerali ţiadnu
reflektanciu v UV spektre.

1.0

0.5

Factor 2 : 12.82%

Ref. OCAS
Ref.JJ

0.0
Ref. OCAS Z
Ref. Z

-0.5

Jar
Zima

-1.0
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

Factor 1 : 59.70%

Obr. 8 Obrázok znázorňuje faktorové záťaţe jednotlivých premenných. Prvá os je vysvetlená meraním
reflektancie v dvoch reprodukčných obdobiach (J = jar, Z = zima) a vysvetľuje 12.82 % variability, druhá os
je daná svetlosťou či tmavosťou jedinca a vysvetľuje 59.7 % variability. Do analýzy boli zahrnuté výsledky
reflektancie z troch nameraných oblasti na chvoste (biela, sivá, čierna) ako aj reflektancie celých chvostov.
(J = jarné/reprodukčné obdobie, Z = zimné/nereprodukčné obdobie)
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Tab. 1 Výsledky viacnásobnej regresie (redukovaný model získaný metódou spätného výberu) pre závislú
premennú, ktorou je prvý hlavný komponent extrahovaný metódou PCA z 5 premenných sfarbenia (188)
dospelých gekončíkov.

Beta

Std.Err.

B

Std.Err.

t(182)

-3.1471

0.618331

-5.089

0.000001

Smerodajná odchýlka svetlosti

-0.539661

0.060295

-42.2293

4.718149

-8.950

<0.000001

Hrany

0.323813

0.055859

7.2271

1.246689

5.79702

<0.000001

Plocha čiernej (jar)

0.269406

0.056561

2.2925

0.481305

4.76309

0.000004

Plocha čiernej (zima)

0.422404

0.060479

3.4708

0.496932

6.98436

<0.000001

Plocha sivej (zima)

0.206505

0.045088

2.3879

0.521366

4.58008

0.000009

Intercept

p-level

F(5,182)=85.650 p<0.0001 Std.Error of estimate: .55356;
R= 0.838 R2= 0.702 Adjusted R2= 0.694

Na bliţšie vysvetlenie významu faktora 1 sme pouţili zovšeobecnené lineárne
modely GLM. Jednorozmerné testy signifikancie (Univariate Tests of Significance) pre
faktor 1 (Tab. 2) preukázali signifikanciu dát reflektancie medzi pohlavím (samec x
samica) a formou jedincov (pakistanská x laboratórna). Grafické zobrazenie je znázornené
na Obr. 9 a Obr. 10. Rozdiel v reflektancií medzi samcami a samicami sa líši v bielej farbe
len o 3-5 %, vyššia hodnota u samcov (Obr. 10). Kompletný prehľad pre jednotlivé
reflektancie behom dvoch období a pohlaví máme v Prílohe VI.
Tab. 2 Výsledky jednorozmerných testov signifikancie pre faktor 1.

SS

Degr. of

MS

F

p

Intercept

0.1526

1

0.152575

0.163651

0.686287

Pohlavie

7.0309

1

7.030882

7.541262

0.006629

Forma

7.5077

1

7.507664

8.052654

0.005054

Pohlavie*Forma

0.2646

1

0.264635

0.283845

0.594835

171.5472

184

0.932322

Error
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1.2
1.0

Factor1: Factor scores for factor 1

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
SEX
F
SEX
M

-1.0
LAB

PAK
FORM

Obr. 9 Vzťah faktora 1 s formou a pohlavím jedincov u dát z reflektancie. Pakistanská populácia je
svetlejšia od laboratórnej, samce sú svetlejšie ako samice, najsvetlejšie sa javia pakistanské samce,
najtmavšie laboratórne samice.
(FORM = forma: LAB = laboratórna, PAK = pakistanská, SEX F = samice, SEX M = samce, úsečky značia
95 % konfidenčný interval)

40

38

% J W D65 UV+VIS

36

34

32

30

28

26

FLAB

MLAB

FPAK

MPAK

GROUP

Obr. 10 Priemerné hodnoty reflektancie bielej oblasti na chvostovej časti v percentách medzi hlavnými
skupinami
(FLAB = laboratórne formy samíc, MLAB = laboratórne formy samcov, FPAK = pakistanské formy samíc,
MPAK = pakistanské formy samcov).
(J = reprodukčné obdobie, W = biela oblasť reflektujúca v UV, D65 = denné svetlo, UV+VIS = ultrafialové
aj viditeľné spektrum, úsečky značia 95 % konfidenčný interval)
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Druhá PCA analýza hlavných komponentov bola zhotovená z dát týkajúcich sa
plochy jednotlivých farieb v reprodukčnom aj nereprodukčnom období (Obr. 11). Faktor 1
vysvetľuje 41.66 % variability a najviac koreluje so ţltou a oranţovou farbou (r = 0.73)
a čiernou farbou (r = -0.84). Faktor 2 vysvetľuje 24.66 % variabilitu a najviac koreluje so
sivou farbou (r = -0.74). Obe faktory súvisia so svetlosťou či tmavosťou daného jedinca.
Svetlé farby môţeme chápať ako skupinu bielej a ţltej oproti čiernej a sivej, alebo ako
skupinu bielej a sivej (reflektujúce farby) proti čiernej a ţltej (nereflektujúce farby).
Celkový výstup z programu Barvocuc pre dve merané obdobia a obe pohlavia máme
v Prílohe VI.
1.0

Factor 2 : 24.66%
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Obr. 11 Obrázok znázorňuje faktorové záťaţe jednotlivých premenných. Prvá os zodpovedá za 24.66 %
variability a je daná podielom sivej farby. Druhá os vysvetľuje 41.66 % variability je daná ţltou a čiernou
farbou.
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4.2 Analýza hlavných komponentov u juvenilných jedincov
Podľa PCA analýzy z reflektancie u juvenilných jedincov (Obr. 12) vyšli najvýraznejšie
prvé 3 faktory. Faktor 1 má 61.86 %, faktor 2 má 18.99 % a faktor 3 má hodnotu 12.84 %.
Na základe faktorových záťaţí vyplýva, ţe faktor 2 sa nachádza na bielo-sivej osi [-0.65 –
0.6], podobne faktor 3, ktorý je na sivo-čiernej osi [-0.31 – 0.69], v prípade faktora 1 sa
premenné nachádzajú len v zápornej časti osi, pričom čierna, sivá a biela reflektancia je
výrazne variabilná, ale nekoreluje s vekom. Po odfiltrovaní vplyvu jedinca sa vek ukázal
ako signifikantný vo vzťahu k faktorom 2 a 3, ale nie k faktoru 1 (Tab. 3). Jednotlivé
faktory proti veku sú zobrazené na Obr. 13 - 15.
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Obr. 12 Obrázok znázorňuje faktorové záťaţe jednotlivých premenných. Prvá os je vysvetlená vekom
jedincov a vysvetľuje 18.99 % variability, druhá os súvisí so svetlosťou zvieraťa a vysvetľuje 61.86 %
variability.
(W = biela oblasť, G = sivá oblasť, B = čierna oblasť, D65 = denné svetlo, eye = ţiarovka)
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Tab. 3 Výstup z programu R. Lineárny model nlme s jedincom ako náhodným faktorom a príkazom
„anova“.
Faktor 1
(Intercept)
AGE
Faktor 2
(Intercept)
AGE
Faktor 3
(Intercept)
AGE

numDF

denDF

F-value

p-value

1
1

239
239

0.0696
1.9447

0.79210
0.16450

1
1

239
239

0.0102
318.1375

0.9196
<0.001

1
1

239
239

0.13901
86.08576

0.7096
<0.001
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Obr. 13 Bodový diagram faktora 1 proti veku juvenilných jedincov v dňoch.
(AGE:Factor1: y = 0.2144 - 0.0016*x; r = -0.1282; p = 0.0326; r2 = 0.0164)
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Obr. 14 Bodový diagram faktora 2 proti veku juvenilných jedincov v dňoch.
(AGE:Factor2: y = -0.9598 + 0.0072*x; r = 0.5740; p < 0.001; r2 = 0.3295)
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Obr. 15 Bodový diagram faktora 2 proti veku juvenilných jedincov v dňoch.
(AGE:Factor3: y = 0.8182 - 0.0061*x; r = -0.4894; p < 0.001; r2 = 0.2395)
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Čo sa týka reflektancie bielej oblasti na chvoste a na hlave v súvislosti s jej
ontogenetickou zmenou, jej hodnota s vekom postupne mierne klesá o 3-5 %. V UV
spektre reflektuje biela oblasť na chvoste o 1-3 % menej neţ vo viditeľnom spektre. Na
hlave biely pás v UV spektre odráţa o 3-6 % menej neţ vo viditeľnom spektre.
V priemere svieti biely pás na hlave viac neţ biela oblasť na chvoste o 1-6 %, pričom
najvýraznejší je rozdiel vo viditeľnom spektre (viz Obr. 16).

40
38
36

Reflektancia %

34
32
30
28
26
24
22

1

2

3

4

5

Vekové kategórie

6

Biela oblasť D65 UV
Biela oblasť D65 VIS
Hlava D65 UV
Hlava D65 VIS

Obr. 16 Grafické porovnanie hodnôt reflektancie bielych oblastí chvosta a boku hlavy v rôznych spektrách.
(Vekové kategórie: 1 (1-50 dní), 2 (51-100 dní), 3 (101-150 dní), 4 (151-200 dní), 5 (201-250 dní), 6 (251337 dní, D65 = denné svetlo, UV = ulrafialové spektrum, VIS = viditeľné spektrum, úsečky značia 95 %
konfidenčný interval)
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Poslednou PCA analýzou u juvenilných jedincov bol rozbor vyhotovený z dát
tykajúcich sa plochy jednotlivých farieb prítomných na ich tele (Obr. 17). Faktor 1
vysvetľuje 59.3 % variability a najviac koreluje s čiernou farbou (r = 0.93), ale aj sivou (r
= -0.86) a bielou (r = -0.84). Faktor 2 vysvetľuje 26.95 % variability a ten najviac koreluje
s farbou ţltou a oranţovou (r = 0.97). Biela a sivá farba sú u juvenilných jedincov bliţšie
u seba, keďţe na začiatku ontogenézy sa to len začína diferencovať. Zmena
percentuálneho zastúpenia jednotlivých farieb od vyliahnutia po 337 deň ţivota je
znázornená na Obr. 18.
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Obr. 17 Obrázok znázorňuje faktorové záťaţe jednotlivých premenných. Prvá os zodpovedá za 26.95%
variability a je daná hlavne podielom čiernej farby. Druhá os vysvetľuje 59.30 % variability je daná ţltou
a oranţovou farbou.
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Obr. 18 Percentuálne mnoţstvo podielu farieb a ich ontogenetická zmena.
(Vekové kategórie: 1 (1-50 dní), 2 (51-100 dní), 3 (101-150 dní), 4 (151-200 dní), 5 (201-250 dní), 6 (251337 dní, úsečky značia 95 % konfidenčný interval)
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4.3 Porovnanie výsledkov medzi adultnými a juvenilnými jedincami
Závislosť reflektancie na veku a jednotlivé percentuálne hodnoty nameranej reflektancie
u adultných aj juvenilných jedincov sme znázornili na Obr. 19. Signifikantne vyšla len
hodnota sivej chvostovej oblasti, ktorá vzniká v mieste čiernych pruhov a s pribúdajúcim
vekom sa zosvetľuje. Obr. 20 zobrazuje percentuálne hodnoty medzi dvoma diskrétnymi
skupinami a to skupinou dospelých jedincov a skupinou mláďat.
Po porovnaní priemerných hodnôt celej chvostovej časti je zrejmé, ţe v priebehu
ontogenézy nedochádza k výrazným zmenám reflektancie vo viditeľnom spektre. Naproti
tomu v ultrafialovom spektre sú priemerné hodnoty reflektancie u mláďat pribliţne o 4 %
vyššie v porovnaní s adultnými jedincami (Obr. 21).
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Obr. 19 Bodový graf percentuálnych hodnôt reflektancie v súvislosti s ontogenetickou zmenou u adultných
a juvenilných jedincov.
(W = biela oblasť, G = sivá oblasť, B = čierna oblasť, D65 = denné svetlo, UV = ultrafialové spektrum, VIS
= viditeľné spektrum, J = reprodukčné obdobie, LOG. AGE:% J W D65 UV+VIS: y = 28.8798 + 0.3426*x;
r = 0.0876; p = 0.0587; r2 = 0.0077, LOG. AGE:% J G D65 UV+VIS: y = -2.6601 + 2.5944*x; r = 0.6403; p
< 0.001; r2 = 0.4100, LOG. AGE:% J B D65 UV+VIS: y = 4.3377 - 0.0137*x; r = -0.0214; p = 0.6442; r2 =
0.0005)
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Obr. 20 Priemerné hodnoty reflektancie bielej oblasti na chvostovej časti u adultných a juvenilných jedincov
v ultrafialovom a viditeľnom spektre.
(W = biela oblasť, D65 = denné svetlo, UV = ultrafialové spektrum, VIS = viditeľné spektrum, %Avg W D65
UV: F(1;475) = 14.3735; p = 0.0002;KW-H(1;477) = 13.8723; p = 0.0002 %Avg W D65 VIS: F(1;475) =
20.9775; p = 0.00001;KW-H(1;477) = 13.6622; p = 0.0002, KW = Kruskal-Wallis test, úsečky značia 95 %
konfidenčný interval)
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Obr. 21 Priemerné hodnoty reflektancie celej chvostovej oblasti u adultných a juvenilných jedincov
v ultrafialovom a viditeľnom spektre.
(D65 = denné svetlo, UV = ultrafialové spektrum, VIS = viditeľné spektrum, % OCAS J D65 UV: F(1;471)
= 236.2052; p < 0.001;KW-H(1;473) = 167.6857; p < 0.001, % OCAS J D65 VIS: F(1;471) = 7.0212; p =
0.0083;KW-H(1;473) = 14.5097; p < 0.001,KW = Kruskal-Wallis test, J = jar, úsečky značia 95 %
konfidenčný interval)
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Po vynesení hodnôt pre jednotlivé farby v súvislosti s ontogenetickou zmenou
sfarbenia do grafického zobrazenia (Obr. 22 a 23), môţeme povedať, ţe najniţšie
percentuále farby v sfarbení majú reflektujúce odtiene pod UV spektrom a to sivá a biela.
Ich zastúpenie so stúpajúcim vekom klesá na úkor ţltej a čiernej farby.
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Obr. 22 Bodový graf percentuálnych zastúpení podielov jednotlivých farieb v súvislosti s ontogenetickou
zmenou.
(LOG. AGE:Plocha J p. White: y = 26.6705 - 1.9985*x; r = -0.3796; p < 0.001; r2 = 0.1441, LOG.
AGE:Plocha J p. Black: y = 30.9945 + 0.4585*x; r = 0.0595; p = 0.2021; r 2 = 0.0035, LOG. AGE:Plocha J
p. Gray: y = 21.2662 - 1.0285*x; r = -0.2251; p < 0.001; r2 = 0.0506, LOG. AGE:Plocha J p. O+Y: y =
5.5127 + 4.0662*x; r = 0.6316; p < 0.001; r2 = 0.3990)
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Obr. 23 Priemerné percentuálne podiely jednotlivých farieb u adultných a juvenilných jedincov.
(Plocha J p. White: F(1;468) = 171.7275; p < 0.001;KW-H(1;470) = 149.7383; p < 0.001, Plocha J p. Black:
F(1;468) = 29.9785; p < 0.001;KW-H(1;470) = 25.0601; p < 0.001,Plocha J p. Gray: F(1;468) = 84.4081; p
< 0.001;KW-H(1;470) = 75.4489; p < 0.001,Plocha J p. O+Y: F(1;468) = 364.136; p < 0.001;KW-H(1;470)
= 211.7128; p < 0.001,KW = Kruskal-Wallis test, úsečky značia 95 % konfidenčný interval)
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5. DISKUSIA
V našej pilotnej práci sa nám podarilo analyzovať UV znaky prítomné v sfarbení
u gekončíka nočného (E. macularius). Vzor reflektujúci vo viditeľnom aj ultrafialovom
spektre bol prítomný u kaţdého adultného aj juvenilného jedinca a na jeho kvantifikáciu
sme pouţili metódy farebnej analýzy z digitálnych fotografií. Najväčší rozdiel je viditeľný
u mláďat, u ktorých sa jedná o separátny vzor.
Podarilo sa nám vyskúšať fotografické zariadenie, ktoré sa dá pouţívať aj na
funkčne opakovateľné merania. Výsledky zvierat vyfotografovaných s časovým odstupom
sú podobné a poukazujú na relatívne stabilný znak. Merania sa preukázali byť presné
natoľko, aby nám ukázali rozdiely medzi jednotlivými gekončíkmi. V rámci výsledkov
hodnôt reflektancií sme skúšali viaceré modely zohľaňujúce svetelné podmienky
a jednotlivé spektra. Vyskúšali sme aj dve rozdielne skupiny obrázkov z programu
Barvocuc a to celé gekončíky vrátane ich svetlých končatín, ako aj zvieratá bez končatín.
Obrázky zvierat bez končatín sa ukázali byť pre tieto analýzy ako vhodnejšie.
Určili sme hodnotu reflektancie UV vzorov pomocou digitálnej fotografie
v príslušnom spektre (Príloha VII), podľa práce Troscianko & Stevens (2015). Ako sme uţ
v kapitole 2.2.1 uviedli, sfarbenie dospelého gekončíka je ţlté s čiernymi bodkami na
dorzálnej strane, svetlé bez vzorov na ventrálnej strane, so sivým chvostom a bielymi
priečnymi pruhmi a čiernymi škvrnami a ţltkavým sfarbením hlavy opäť s čiernymi
škvrnami. Ţlté a čierne sfarbenie je výsledkom pôsobenia koţných pigmentov a to
xantofórov a melanínov (Szydlowski et al. 2015). Čo sa týka bieleho sfarbenia spolu
s konzultantom Mgr. A. Abramjanom sa domnievame, ţe biela koţa je výsledkom
chýbajúceho pigmentu a UV znaky, ktoré sme objavili v tomto odtiene na tele tohto druhu,
sú spôsobené nepohlteným UV spektrom kvôli absencií koţných pigmentov, alebo
štruktúrou ich koţe. Rozdelenie farieb na bielu, čiernu proti ţltej a sivej farbe je patrné aj
na pohľad. Na druhej strane, bielu človek v našom vizuálnom systéme niekedy pozabúda
rozlišovať od ţltej, ale v ultrafialovom spektre sú to jasne odlíšitelné farby.
Jedným z dôvodov prečo sme si zvolili meranie reflektancií na chvostovej časti je
jej dôleţitá participácia počas dvorenia v reprodukčnom období prostredníctvom vibrácií
(LaDage & Ferkin 2006). Naša hypotéza bola, ţe UV znaky by mohli byť sexuálne
dichromatické v UV spektre a kryptické vo viditeľnom spektre (podľa štúdií Font &
Molina-Borja 2004, Font et al. 2009). Aj keď sme objavili signifikantný rozdiel (Tab. 2)
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medzi pohlaviami, skutočný rozdiel v hodnote reflektancie medzi samcami a samicami sa
líši len málo. Maximálny rozdiel v reflektancií bielej oblasti bol 4 %. Tento rozdiel bol
oveľa vyšší v uţ spomínaných štúdiách týkajúcich sa maximálneho medzipohlavného
rozdielu 10-20 % (Font & Molina-Borja 2004, Font et al. 2009). Je otázne či takto malý
rozdiel 1-4 % môţe hrať v biológií gekončíka nočného vôbec nejakú rolu. Z tohto hľadiska
by bolo vhodné previesť behaviorálne testy. Často pouţívané počítačové vizuálne modely,
ktoré by nejakým spôsobom modelovali to, ako vidia gekončíky, alebo ich predátory,
bohuţiaľ, nemôţeme v našom prípade pouţiť vzhľadom na fakt, ţe je to krepuskulárnonokturálny ţivočích a doterajšie matematické modely sú navrhnuté len pre fotopické
videnie (Troscianko & Stevens 2015).
Dôvodom rozdelenia dát v PCA analýze reflektancie u adultných jedincov na dve
obdobia a to reprodukčné a nereprodukčné (Obr. 8) môţe byť aj iné postavenie tých istých
zvierat na fotografiách v dvoch nezávislých foteniach ako aj vplyv zvliekania sa, alebo sa
mohlo jednať o technickú chybu, či nepredvídaný posun v technických parametroch. Na
druhej strane by sa mohlo jednať o sezónne zmeny, ktoré zatiaľ nemáme bliţšie
preskúmane.
Signifikantný rozdiel v hodnote reflektancie UV znakov bol objavený medzi
dvoma formami a to pakistanskou a laboratórnou. Pakistanská forma ako u samcov tak aj
u samíc sa javí ako svetlejšia, pričom pakistanské samce reflektujú najviac, ale tento
rozdiel je opäť veľmi nízky, líšiaci sa pribliţne o 1-2 % (Tab. 2, Obr. 9 a 10). Vzhľadom
k tomu, ţe v minulosti sme mali k dispozícií zvieratá z iných pakistanských populácií,
ktoré boli výrazne svetlejšie, nemáme dôvod myslieť si, ţe sa jedná o systematický trend
súvisiaci s domestifikáciou. Naše výsledky poukazujú na fakt, ţe všetka významná
variabilita je v svetlosti poprípade tmavosti jedincov. Tá sa odzrkadľuje aj vo variabilite v
rámci jednej populácie. Jednoducho povedané, tým, ţe sa líšia individuálne, odlišujú sa aj
populačne.
Podľa našej hypotézy usudzujeme, ţe primárne súmračné zvieratá by dosť často
mohli UV spektrum vyuţívať, ale väčšina súčastných prací spolieha na funkčný význam
UV komponentov len u diurnálnych druhov.
Zistili sme hodnoty plôch, ktoré zastupujú jednotlivé farby v sfarbení u gekončíka
nočného (E. macularius), pričom nás hlavne zaujímal podiel farieb odráţajúcich UV
spektrum, biela, poprípade sivá (Príloha VII). Po preskúmaní sfarbenia u juvenilných
a dospelých jedincov sme schopný dedukovať ontogenetickú zmenu v ich sfarbení (Obr.
18, 22, 23). Mnoţstvo odtieňov bielej a sivej, ktoré reflektujú v ultrafialovom spektre,
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v celkovej ploche počas ontogenézy postupne klesá na úkor čiernej poprípade ţltej farby,
ktoré naopak stúpajú. Porovnali sme výsledky medzi adultnými a juvenilnými jedincami
a to ako v reflektancií (Obr. 19, 20, 21) tak v podieloch jednotlivých farieb v celkovom
sfarbení zvieraťa (Obr. 22, 23). UV znaky sú súčasťou dynamickej ontogenetickej zmeny
sfarbenia u tohto druhu. Ich pruhované kontrastné sfarbenie u juvenilov obsahuje biele
reflektujúce zloţky na chvoste, kde sa biele pruhy striedajú s čiernymi a na hlave, kde
biely pás obopína celú šírku úst mláďaťa. Zvyšok dorzálnej časti tela je ţlto-čierny
nereflektujúci v UV spektre. Počas ich vývinu sa zvyšuje podiel týchto nereflektujúcich
farieb. Z tmavých pruhov sa stávajú postupne škvrny rozlezené po celom tele. Biele a sivé
odtiene pribúdajú aj na chrbte, ale v celkovej miere je mnoţstvo týchto farieb v dospelosti
niţšie. Celkové sfarbenie dospelých sa vďaka škvrnám javí viac kryptické (Priloha V).
Celá táto ontogenetická zmena sfarbenia sprevádza ich zmenu v antipredačných stratégiách
ako ukazujú výsledky Landová et al. (2013). Odváţne kontrastné sfarbenie mláďat podľa
našich výsledkov dopĺňajú UV reflektujúce znaky v okolí úst, otvorených na hrozbu počas
vokalizácie a biele pruhy na chvoste, ktoré taktieţ vyuţívajú počas hrozby v prípade
nebezpečenstva spolu s jeho pomalými pohybmi, alebo jeho zdvihu nad telo (Landová et
al. 2013). Potenciálnych predátorov z jednotlivých tried stavovcov vnímajúcich aj UV
spektrum ako sú vtáky, plazy a dokonca cicavce, môţe byť ešte viac neţ sme si na začiatku
našej práce mysleli (podkapitola 2.1.2). Sfarbenie dospelých narušované početnými
čiernymi škvrnami je omnoho viac kryptické a súvisí v nebezpečenstve s ich rýchlym
útekom do bezpečia (Landová et al. 2013). Hoci z celkovej relatívnej veľkosti jedinca
mnoţstvo bielej farby klesá, zaujímavé je, ţe u mnohých dospelých jedincov je prítomné
na chrbte a pod UV svetlom dodáva aj adultnému jedincovi pruhovaný vzhľad v UV
spektre (Príloha II). Väčšina svetlých vzorov, ale ostáva na chvoste, ktorý má v prípade
nebezpečenstva u tohto druhu schopnosť autotómie.
Je zaujímavé, ţe biely vzor juvenilných jedincov sa vyskytuje aj u fylogeneticky
príbuzných druhov. Navyše variabilita v svetlosti a tmavosti jedincov na medzidruhovej
úrovni je veľmi veľká a súvisí so ţivotným prostredím zvierat (Bauerová 2014). Moţno je
ultrafialový vzor ancestrálny stav sfarbenia, tým pádom dochádza ku komplikácií
interpretácií a nevieme či funkcia tohto sfarbenia vôbec zostala pôvodná.
Ako sme popísali v kapitole 2.1.3 v súčasnosti je v senzorickej ekológií častou
témou fluorescencia v ţivočíšnej ríši a jej moţne funkcie (Lagorio et al. 2015, Prötzel et al.
2018, Taboada et al. 2017, Salih et al. 2000). No reálnu funkciu fluorescencie v prírode sa
podarilo prisúdiť len pár druhom, väčšina ostáva záhadnou alebo bezvýznamnou (Marshall
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& Johnsen 2017). Do tejto mysterióznej skupiny môţeme pravdepodobne zaradiť aj
gekončíka nočného, ako nám ukazujú zverejnené fotografie (Príloha VI). Bohuţiaľ,
doposiaľ v tejto súvislosti nemáme dostatok vedeckých dôkazov čo vyţaduje budúce
výskumy. Na vyvolanie fluorescencie u gekončíkov, podobne ako u iných ţivočíšnych
druhov obývajúcich teplé, suchšie habitáty, je potrebné disponovať veľmi silným UV
svetlom, poprípade aj špeciálnymi filtrami (Gilmore & Gilmore: http://www.in-thedesert.com/Fluorescence2.html). Vystavenie tak silnému UV ţiareniu v prírodných
podmienkach je pre mnohých ťaţko predstaviteľné a samotná fluorescencia môţe byť jak
funkčnou súčasťou sfarbenia, tak obyčajným vedľajším produktom chemických molekúl
(Marshall & Johnsen 2017). Čo by mohlo byť funkčnou súčasťou fluorescencie v sfarbení
u gekončíka nočného? Mohli by sa celkovým vizuálnym sfarbením priblíţiť napríklad
fluorescenčným škorpiónom (Pavan & Vachon 1954, Lawrence 1954)? Rovnako ako aj iné
druhy gekonov, hlavne mláďatá u gekončíka nočného v prípade nebezpečenstva stavia na
aktívnu obranu za pomoci vokalizácie, zvyšovania postoja tela a zdvihu chvostovej časti
nad úroveň chrbta (Landová et al. 2013). Takýto postoj uţ dávnejšie niektorým vedcom
pripomínal defenzívny postoj podobný tomu čo predvádzajú škorpióny (Fitzsimons &
Brain 1958). Podobné napodobovanie bezstavovca juvenilným plazom bolo popísané aj
u jašteríc druhu Heliobolus lugubris, ktoré napodobňujú bystruškovité chrobáky rodu
Anthia (Huey & Pianka 1977). No je otázkou či v prípade gekončíka nočného sa
u juvenilov jedná o pravé mimikry a či k tomuto potenciálnemu napodobovaniu prispievajú
UV reflektujúce znaky a samotná fluorescencia za normálnych prírodných svetelných
podmienok. Výskyt fluorescencie u škorpiónov je často preberanou témou. Niekedy je
pokladaná za bezvýznamnú, ale začínajú prevládať názory o jej funkčnej reakcii na
svetelné podnety (Kloock et al. 2010, Gaffin et al. 2011). To či sa podobná adaptácia
vyskytla aj u gekončíkov s odlišnou anatomickou stavbou pokladáme za nepravdepodobné,
no moţno budúce výskumy fluorescencie terestrických ţivočíchov prinesú ešte prekvapivé
výsledky.
V stručnom zhrnutí práce musíme dodať, ţe jej nevýhodou je neschopnosť jasnej
interpretácie, či majú UV znaky v sfarbení gekončíka nočného špecifickú funkciu, alebo
nie. Výhodou naopak je, ţe je to práca nová, popisuje to čo sa doposiaľ nevedelo a je
metodická. V prípade pilotných práci je aplikácia vhodných metód zásadná, rovnako ako
vyskúšanie nových technických zariadení upravených pre aktuálne potreby. Cieľom bolo
vyskúšať metódu, ktorou by sa dalo kvantifikovať UV znaky v sfarbení gekončíkov
a zistiť, či je táto metóda vôbec na ne aplikovateľná. Táto diplomová práca je deskriptivná,
45

metodická, s tým, ţe ďalšie fáze výzkumu musia byť funkčné analýzy, čo v rámci našej
práce uţ nebolo moţné stihnuť.

46

6. ZÁVER
Podarilo sa nám ako prvým náleţite kvantifikovať reflektanciu ultrafialových vzorov na
tele u gekončíka nočného pomocou farebnej digitálnej fotografie. Objavili sme aj
signifikantné vnútrodruhové rozdiely medzi pohlaviami a jednotlivými formami, ktoré ale
v skutočnosti predstavujú rozdiel len pár percent, a preto nevieme so súčasnými
poznatkami o vizuálnej percepcií tohto súmračno-nočného druhu určiť, či má tento malý
rozdiel v ich biológií vôbec nejaký význam.
Kvantifikovali sme aj rozsah plôch jednotlivých farieb na tele tohto druhu, pričom
nás najviac zaujímal rozsah bielej a sivej plochy, ktoré reflektujú v UV spektre. Sfarbenie
gekončíka nočného sa ontogeneticky výrazne mení a rovnako sa mení aj rozsah
reflektujúcich plôch.
Preukázali sme, ţe reflektancia v UV spektre vţdy v určitom rozsahu u gekončíka
nočného prítomná je, ale nevieme s istotou povedať či k niečomu prispieva a či má nejakú
špecifickú funkciu. Domnievame sa ale, ţe UV znaky v sfarbení by mohli byť významnou
súčasťou ich antipredačných stratégií hlavne u juvenilných jedincov.
Objektívne metódy pouţité v tejto práci môţu byť široko uplatitelné pri výskume
charakteru reflektujúcich vzorov aj u iných skupín ţivočíchov. Táto práca má slúţiť ako
príklad moderného prístupu k výskumu senzorickej ekológie ţivočíchov. V neposlednom
rade ako pilotný dokument pre potenciálne behaviorálne experimenty významu UV znakov
u gekončikov.
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