
Abstrakt 

Dizertace se zabývá zejména zbarvením (a také ošupením) u vybraných druhů plazů a sleduje, 
jaké evoluční či ekologické souvislosti indikují vlastnosti těchto povrchových znaků. Hlavní 
tematické okruhy lze zhruba rozdělit na dvě skupiny: antipredační signály a efekty 
partenogeneze.  Dominantní metodou, použitou ve většině studií je vizuální modelování. Práci 
tvoří následující případové studie.  

1) Scinkové rodu Tiliqua používají v ohrožení svůj nápadně modrý jazyk k zastrašení
potenciálních predátorů. Zjistili jsme, že jazyk má zároveň poměrně vysokou reflektanci 
v UV spektru, tedy v barvě často používané ještěry k vnitrodruhové komunikaci. Pomocí 
vizuálních modelů jsme zjišťovali, jak modrý jazyk vnímají soukmenovci a predátoři tilikvy 
(draví ptáci). V obou vizuálních modelech se UV-modrý jazyk jeví proti přírodnímu pozadí 
nápadnější, než jazyk růžový. V modelu soukmenovců se navíc jeho odstín částečně překrývá 
s odstíny UV-modrých skvrn, které jsou pohlavně selektovaným znakem u různých druhů 
ještěrek. UV-modrý jazyk tedy zřejmě přispívá k efektivitě deimatického signálu při 
antipredačním chování a nelze vyloučit ani jeho případnou roli ve vnitrodruhové komunikaci. 

2) U gekončíka nočního (Eublepharis macularius) jsme detekovali UV reflektanci
nepigmentovaných ploch kůže. Ty tvoří na ocase, kterým gekončíci signalizují při 
antipredačním chování (ale i při námluvách), bílé plošky. To může být důležité hlavně u 
mláďat, která v ohrožení exponují černobílé proužkování na ocase a v okolí tlamy za 
doprovodu vokalizace. Jelikož plazi vidí UV spektrum, může přítomnost UV složky zesilovat 
nápadnost tohoto signálu. Případné mezipohlavní rozdíly v intenzitě ani rozsahu UV 
reflektance se nám prokázat nepodařilo. 

3) Varovná zbarvení mají poměrně omezenou paletu (červená, žlutá, černá, bílá),
zároveň se však vyskytují napříč živočišnou říší. Je tedy otázka, nakolik je tento signál 
univerzální a jakou roli zde hrají jednotlivé komponenty kontrastu. Pomocí eye-trackingu a 
vizuálních modelů jsme zjistili, že pozornost přitahuje hlavně chromatický kontrast. 
V trichomatickém vidění lidí, ale i tetrachromatickém vidění ptáků je to zejména kombinace 
červeno-černá (na hadovi) a červeno-zelená (had x pozadí), zatímco u dichromatů (většiny 
savců) jsou to kombinace obsahující žlutou. Aposematické vzory tedy zřejmě fungují 
univerzálně díky cílení na maximální chromatické kontrasty v různých vizuálních systémech. 

4) Partenogenetické rozmnožování může být z dlouhodobého hlediska nevýhodné,
protože geneticky uniformním klonům schází variabilita i možnost zbavovat se škodlivých 
mutací. Zda je jejich kvalita horší, jsme zjišťovali porovnáním vývojové stability 
partenogenetických a bisexuálních druhů u ještěrek rodu Darevskia. Zaměřili jsme se na 
poruchy v symetrii ošupení. Partenogenetické druhy nevykazovaly známky větší vývojové 
nestability než druhy bisexuální. Obecně je však kvůli hybridnímu původu partenogenů 
obtížné rozlišit, zda je negativní jev důsledkem klonálního množení, nebo nekompatibility 
rodičovských genomů. V našem případě se kloníme spíše ke druhé možnosti. 

5) Absence samců, a tedy i pohlavního výběru u partenogenetických druhů, by
teoreticky mohla vést ke ztrátě nápadných znaků, pokud by klony byly schopny reagovat na 
selekci k větší krypsi. Porovnali jsme rozsah i intenzitu UV-modrých skvrn u 
partenogenetických a bisexuálních ještěrek rodu Darevskia. Hodnoty partenogenů v principu 
odpovídají hodnotám bisexuálních samic. Určité rozdíly mezi jednotlivými partenogeny jsou 
pak zjevně důsledkem jedinečné kombinace rodičovských genomů u každého z nich.  


