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ABSTRAKT
Má-li zvíře specifickou představu přirozeného predátora vrozenou, měla by se
antipredační reakce vyskytovat i u jedinců chovaných po několik generací v zajetí. Ideálním
modelem pro tento typ výzkumu je gekončík noční (Eublepharis macularius). Je to
laboratorní zvíře chované v zajetí po několik generací, ale v naší laboratoři máme k dispozici
i generaci pocházející z volné přírody. Jeho přirozenými nepřáteli ve volné přírodě Pákistánu
jsou především hadi.
Cílem diplomové práce bylo otestovat antipredační reakce gekončíka na hadí
predátory kombinující sympatrický a alopatrický výskyt a další ekologické faktory. Jsou to

Spalerosophis diadema (sympatrický, hodně ještěrožravý), Elaphe q. quatuorlineata
(alopatrická, preferuje teplokrevné obratlovce, ale i ještěrožravá), Hemorrhois hippocrepis
(alopatrická, velkou část kořisti tvoří ještěři), Lampropeltis getula californiae (alopatrická,
ještěrožravá), Eryx johnii (sympatrický, žere mláďata hlodavců i ještěrů), Gongylophis

colubrinus (alopatrický, žere mláďata hlodavců i ještěrů) a Malpolon monspessulanus
(alopatrický, je pro gekončíky středně nebezpečný). Jako kontrola byl zvolen ještěr

Pseudopus apodus (žije v blízkém Iránu, žere bezobratlé, ale i malé savce a ještěry).
S

gekončíky byl proveden výběrový test, v němž jsme sledovali, zdali testovaný

jedinec preferuje více klícku s predátorem či stejnou klícku bez predátora. Testována byla
mláďata a dospělí jedinci. Zdá se, že představa hadího predátora je spíše vrozená a v mládí
podpořená zvýšenou opatrností. Intenzita antipredační odpovědi souvisí nejspíš s kombinací
více vlastností predátora (např. sympatrie a ekologie predátora).
Diplomová práce bude financovaná z grantu GAAV č. IAA
Výzkumného záměru MŠMT č. 0021620828.
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601 410 803 a

Antipredatory reaction of leopard gecko Eublepharis macularius to the snake
predators

If there is an innate, specific idea of the natural animal predator, antipredatory
reactions should occur even the subjects are kept in captivity for several generations. An
ideal subject for this type of research is the leopard gecko (Eublepharis macularius), an
animal which is kept in captivity for several generations (there are also several wild subjects
in our laboratory). Its primary enemy in rural Pakistan is the snake.
The goal of this thesis was to explore the leopard gecko‘s antipredatory behaviour, to
the snake predators combining sympatric and alopatric behaviour, to other ecological factors.
The

predators

are:

Spalerosophis

diadema

(sympatric,

reptile-vorous),

Elaphe q. quatuorlineata (allopatric, prefers warm-blooded chordates, but also reptilevorous), Hemorrhois hippocrepis (allopatric, lizards are its main prey), Lampropeltis getula

californiae (alopatric, reptile-vorous), Eryx johnii (sympatric, eats young rodents and reptile),
Gongylophis colubrinus (allopatric, eats young rodents and reptile) and Malpolon
monspessulanus (allopatric, is moderately dangerous for leopard geckos). As an control was
chosen Pseudopus apodus (native to Iran, eats invertebrates, small rodents and reptile).
Sampling tests were performed with these leopard geckos. It was observed if the
subject prefers the cage with a predator inside, or without. Young animals were tested as
well as adults. It seems that idea of a snake predator is rather innate and supported by
wariness increased at young age. The intensity of antipredatory response, is related to
combination of predator's various qualities e.g. sympatry and predator ecology.

This thesis will be financed by GAAV č. IAA 601 410 803 grant Research plan MŠMT č.
0021620828.
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1 ÚVOD
Antipredační chování je důležitou adaptivní strategií jedince, kterou využívá
k vyhýbání se nebezpečí nebo k aktivní obraně před nepřítelem. Je to chování, které úzce
souvisí s celkovou výkonností / performancí zvířete a v důsledku pak i s jeho fitness (Arnold,
1983; Garland & Losos, 1994). Performance dává určité možnosti ke specifickému chování
(např. antipredační postoje, rychlé únikové reakce) a to se pak dále promítá do celkové
fitness jedince (Husak, 2006). Zvíře je tedy během svého života neustále nuceno řešit
kompromis mezi morfologickými znaky, fyziologickými znaky, life-history parametry
(plodnost, sexuální dimorfismus) a investicí do obranného chování.
Dobrá antipredační strategie je pro každé zvíře velmi důležitá, neboť zvyšuje šanci
jedince na přežití v případě potencionálního nebezpečí. U zvířat se pod neustálým tlakem
predace vyvinula široká škála antipredačního chování (viz kapitola 2). Vzhledem
k různorodosti takovýchto behaviorálních reakcí je zájem vědců o odhalení přesného
mechanismu daného chování u různých druhů zvířat celkem velký (Kats & Dill, 1998).
Většina studií se zaměřuje především na včasnou detekci predátora, a to vizuální (Amo et al,
2004a; Pongrácz & Altbäcker, 2000; Němec, 2008) nebo chemickou (Zhao et al, 2006; Mirza
et al, 2006; Amo et al, 2004b; Borgo et al, 2006). Méně je už prací, které zkoumají
antipredační odpověď jedince přímo při konfrontaci s predátorem, přičemž jako predátora
využívají živé zvíře (Mori, 1990; Leal & Rodriguez-Robles, 1995; Amo et al, 2006) nebo jeho
pach (Cooper, 1990; Dial & Schwenk, 1996; Head et al, 2002) nebo konfrontaci
s predátorem simulují nepřímo, např. dotekem prstu nebo tyčinky (Shine et al, 2000; Martín
& López, 2003; poster Kadochová et al, 2008).
Tato práce je zaměřena na problematiku antipredačního chování ještěrů vzhledem
k různým hadím predátorům. Přes velké množství studií (Kats & Dill, 1998) není totiž
uspokojivě vyřešena otázka, zda jsou ještěři schopni rozpoznat nebezpečnost hadího
predátora a na základě jakých indicií tento odhad provádějí. Při konfrontaci s hadím
predátorem bylo zkoumáno mnoho druhů ještěrů, např. z čeledí Lacertidae, Polychrotidae,
Scincidae či Gekkonidae. Nicméně čeleď Eublepharidae byla zkoumána z hlediska
antipredačního chování vůči hadímu predátorovi pouze u rodu Coleonyx (Dial et al, 1989;
Dial & Schwenk 1996). Proto byl jako modelový organismus pro zkoumání antipredační
reakce ještěra vůči potencionálnímu hadímu predátorovi zvolen gekončík noční (Eublepharis
7
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macularius, Eublepharidae). Biologie čeledi Eublepharidae je jinak dobře zmapovaná a druh
E. macularius patří do skupiny hodně intenzivně zkoumaných ještěrů (rozpoznání pohlaví dle
pachu (Mason & Gutzke, 1990); endokrinologie a reprodukce (Tousignant

et al, 1995),

sociální chování (Sakata & Crews, 2003); sexuální dimorfismus a velikost těla (Kratochvíl &
Frynta, 2002); fyziologie (Starostová et al, 2005); hybridizace (Lásková, 2008)).
Přirozenými nepřáteli ještěrů obecně jsou ve volné přírodě zejména hadi. Centrální
otázka této práce tedy je, zdali gekončík noční (E. macularius) rozpozná nebezpečnost
předloženého hadího predátora a do jaké míry bude kontakt s predátorem pro gekončíka
zajímavý z hlediska antipredační strategie. V preferenčním experimentu byly použity různé
druhy hadích predátorů. Někteří hadi mají s naším modelovým druhem E. macularius
společný areál výskytu, tj. jsou to sympatricky žijící predátoři, někteří se liší mírou potravní
specializace na ještěry (viz kapitola 3.2). Obě zmiňované vlastnosti však můžou hrát
důležitou roli při rozpoznání a vyhodnocení nebezpečnosti hadího predátora.
Kromě vlastností hadích predátorů bylo klíčové použití různých populací modelového
druhu E. macularius. Protože gekončík noční patří mezi zvířata, která se daří odchovávat
v zajetí již po desetiletí (v ČR od 70. let 20. století), byla intenzita antipredační odpovědi
sledována u laboratorní linie (minimálně patnáctá generace jedinců v zajetí). Dále pak bylo
antipredační chování pozorováno u populace z přírody (gekončíci pocházející ze dvou
oddělených exportů z Pákistánu) a u jejich odchovaných potomků (F1 generace jedinců
dovezených z volné přírody). Pokles intenzity antipredačního chování u zvířat držených
v zajetí byl u ještěrů již prokázán (Garland, 1985) a pokles opatrnosti následkem chovu
a nepřítomnosti selekce lze reálně předpokládat.
Populace jedinců pocházejících z Pákistánu je přibližně stejně stará jako linie
laboratorní, přičemž obě populace jsou podobně dlouhou dobu drženy ve stejných chovných
podmínkách (viz kapitola 4.1). Odlišnost populací lze předpokládat v předchozí zkušenosti
s predátorem. Zatímco jedinci z přírody mají potencionální reálnou zkušenost s predátory, tak
u laboratorní linie víme, že jejich zkušenost je nulová. Mláďata F1 generace jedinců z přírody
také nemají přímou zkušenost s případným predátorem, ale nepodléhají umělé selekci
následkem chovu jako mláďata linie laboratorní. Porovnání antipredačních reakcí mláďat
a dospělých jedinců by mohlo odhalit, zdali je představa hadího predátora vrozená a zdali se
antipredační strategie mění s věkem gekončíka (Garland, 1985; Head et al, 2002; Matín &
López, 2003).
8
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Kromě unikátního modelu predátora a kořisti je tato práce zajímavá i tím, že volí
postup podobný přímé konfrontaci s predátorem (predátor v krabičce za mřížkou). Testovaný
jedinec má tak k dispozici všechny druhy (komplexní sadu) signálů, podle nichž může
predátora rozpoznat a může tak zvolit přiměřenou antipredační strategii (Helfman, 1989).
Většina prací o antipredačním chování se totiž zabývá analýzou útěkové vzdálenosti (Cooper,
1997; Carretero et al, 2006; Cooper et al, 2010) nebo ve velké míře chemickou detekcí
predátora (Downes & Shine, 1998; Van Damme & Castilla, 1996; Van Damme & Quick,
2001; Head et al, 2002). Ačkoliv je pach pro gekončíka podstatnou informací (rozpoznání
pohlaví (Brandstaetter, 1992), rozpoznání mezi známými a cizími samicemi (Steele & Cooper,
1997) i mezi dvěma známými samicemi (LaDage & Ferkin, 2006)) je reakce na skutečného
živého predátora mnohem více přesvědčivá.
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1.1 CÍLE
Obecným cílem této studie bylo zjistit, zdali gekončík rozpozná hadího predátora
a reaguje na něj odpovídající antipredační strategií. Dále nás zajímalo, s jakými vlastnostmi
hadích predátorů souvisí určitá míra antipredační odpovědi, tj. jestli reaguje na všechny typy
hadích predátorů stejně nebo jestli je reakce specifická vzhledem k sympatrii, potravní
biologii hada či aktivitě hada během pokusu. Stejně zajímavá je otázka, jak tuto opatrnost
vůči hadímu predátorovi gekončík získává. Zda je antipredační reakce vrozená nebo zda je
získaná v průběhu života. Ke změně antipredačního chování se vzrůstajícím věkem může
docházet čistě v důsledku ontogeneze (Martín & López, 2003; Head et al, 2002; poster
Kadochová et al, 2008) či v důsledku zkušeností s predátorem (Ferrari et al, 2007a, b).
Dále uvádím řešené otázky v bodech:
1) Existuje obecná představa hadího predátora u mláďat i dospělých jedinců, nebo je
antipredační reakce cílená vůči některým druhům?
2) Pakliže se antipredační chování vůči jednotlivým druhům predátora liší, s čím souvisí
intenzita antipredační odpovědi?
a) sympatrie / alopatrie predátora s E.macularius
b) míra potravní specializace na ještěry
c) aktivita predátora během pokusu
3) Je představa hadího predátora vrozená nebo získaná v průběhu života? Liší se chování
mláďat a dospělých jedinců?
4) Je antipredační reakce důsledkem zkušenosti s predátorem? Liší se intenzita antipredační
odpovědi
a) mezi laboratorními a přírodními populacemi gekončíka nočního?
b) mezi dospělými jedinci, kde by rozdíl svědčil pro hlavní roli zkušenosti?
c) mezi juvenilními jedinci, kde by rozdíl svědčil pro pokles míry opatrnosti v důsledku
umělé selekce v chovech?
10
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2 ANTIPREDAČNÍ CHOVÁNÍ
Predace je jedna z mnoha důležitých selektivních sil, které na kořist během evoluce
působí (Lima & Dill, 1990). Má vliv nejen na chování kořisti (potravní, epigamní a
antipredační strategie), ale působí změny také v morfologii (mimetické zbarvení těla, vznik
ostnů) a v life-history kořisti (plodnost, sexuální dimorfismus). Zvíře tedy musí neustále řešit
kompromis mezi výhodami a náklady (trade-off), které vyplývají z antipredační strategie
(Lima & Dill, 1990). Každý jedinec by měl přesně odhadnout míru potencionálního nebezpečí
a reagovat pouze s takovou intenzitou, která odpovídá stupni daného ohrožení (Helfman,
1989). Právě nepřiměřená reakce by mohla jedince stát příliš mnoho energie i času, které by
jinak mohl věnovat např. chytání potravy, rozmnožování, u plazů vyhřívání apod. Na druhé
straně by nulová či špatně zvolená antipredační reakce mohla výrazně snížit šanci jedince na
přežití.
Antipredační strategie jedince je komplexní soubor různých rozpoznávacích,
únikových a obranných mechanizmů, které zvíře v různé míře využívá, cítí-li se nějak
ohroženo. K odhadování stupně nebezpečí může zvíře využít podnětů vizuálních, chemických,
akustických, mechanických nebo elektrických, přičemž často alternuje více signálů zároveň
(Amo et al, 2004a; Dial et al, 1989; Van Damme & Castilla, 1996). Roli také hraje intenzita
daných podnětů. Jeli koncentrace např. chemických signálů vysoká, poukazuje to na blízkou
přítomnost predátora (Mirza et al, 2006).
U ještěrů existuje řada různorodých antipredačních strategií. Obecně lze antipredační
chování rozdělit na dvě úrovně. V prvé řadě se ještěři snaží včasně detekovat případného
predátora a úplně se mu vyhnout. Schopnost určit predátora je velmi důležitou součástí
antipredačního chování (Lima & Dill, 1990). Detekce probíhá na základě rozličných signálů,
přičemž největší pozornost vědců se upíná na signály chemické, neboť právě ty mohou
spolehlivě odhalit přítomnost predátora, i když už na místě nejsou jiné podněty (Kats & Dill,
1998; Van Damme & Castilla, 1996). Zdrojem chemických signálů může být kospecifický či
heterospecifický jedinec, který byl predátorem napaden a vysílá tak varovné chemické
signály (Pollock et al, 2006), nebo sám predátor (pach predátora, Bealor & Krekorian, 2006).
Na téma, zdali jedinci rozeznají nebezpečného predátora a zdali použijí přeměřenou
antipredační strategii, bylo napsáno mnoho studií.

11

antipredační chování

Na příklad Head et al. (2002) zkoumali, zda je scink Eulamprus heatwolei schopný
rozpoznávat predátory podle jejich chemických signálů a zda se liší jeho antipredační reakce
v závislosti na nebezpečnosti predátora, přičemž byli sledováni juvenilní i dospělí jedinci. Jako
predátory použili: bezobratlé živočichy (Scolopendromorpha, Hadronyche, Sparrasidae),
sympatrické hadí predátory (Pseudechis porphyriacus, Drysdalia coronoides) a alopatrické
hady (Rhinocephalus nigrescens , Liasis maculosus). Se scinky byl proveden výběrový test,
kdy na jedné straně terária měli misku, v níž byla papírová utěrka s pachem jednoho ze
sedmi predátorů nebo čistý papír (kontrola), a na druhé straně byla miska prázdná. Sběr
chemických signálů predátora byl proveden tak, že papírová utěrka byla po tři dny před
testem umístěna na podlaze domovského terária predátora.
Na základě preferencí misek s chemickými signály predátorů se ukázal rozdíl mezi
reakcemi mláďat a dospělých jedinců. Zatímco mláďata se silně vyhýbala jak bezobratlým,
tak sympatrickým hadím predátorům, dospělí jedinci mezi předloženými predátory neprojevili
žádné preference. Zdá se tedy, že věk hraje roli ve vyhýbání se potencionálnímu predátorovi,
neboť starší jedinci mají větší velikost a tím se stávají pro predátora jako kořist nevhodní.
Navíc mláďata projevovala vyhýbavé chování zejména u ještěrožravých hadů, což poukazuje
na to, že ekologie predátora má při chemickém rozpoznávání taky svoji váhu.
Amo et al. (2004a) zkoumali, které podněty používá ještěrka (Podarcis muralis)
k rozpoznání a odhadování stupně nebezpečí. Zdali hrají roli podněty chemické, vizuální nebo
jejich kombinace. Jako nebezpečného predátora použili sympatrického ještěrožravého hada
(Coronella austriaca) a jako kontrolního predátora sympatricky žijící hmyzožravou ještěrku
(Lacerta monticola). Ještěrky (P. muralis) podstoupily několik testů. V prvním pokusu byly
ještěrky postupně vystaveny čtyřem různým chemickým signálům: 1) hada (C. austriaca), 2)
ještěrky (L. monticola), 3) kolínské vodě (dráždivá pachová kontrola) a 4) destilované vodě
(kontrola bez pachu). Předkládána jim byla tyčinka s vatou, která obsahovala příslušné
chemické signály. Jako pach predátorů sloužil stěr z kůže. Autoři vyhodnocovali čas, za který
se ještěrka přiblížila k tyčince s chemickými signály a různé pohyby jazyka.
Druhý pokus spočíval v lidské simulaci útoku predátora, který u ještěrek vyvolal útěk
do umělého úkrytu. Připravený úkryt byl: 1) prázdný (kontrola), 2) obsahoval pach hadího
predátora (chemický podnět), 3) obsahoval predátora, který byl pachově izolován (vizuální
podnět), 4) obsahoval predátora, jehož pach byl dostupný (kombinace chemického a
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vizuálního podnětu). Sledován byl čas, za který se ještěrka utekla schovat, a čas pobytu
uvnitř úkrytu. Každý pokus byl proveden dvakrát.
Ještěrky (P. muralis) v prvním pokusu reagovaly nejvíce na pach hadího predátora,
přičemž v reakcích na ostatní chemické signály nebyly prokázány rozdíly. Zdá se tedy, že
ještěrky jsou schopné detekovat a rozeznat nebezpečného predátora jen na základě
chemických podnětů. V druhém pokusu se neprokázal rozdíl v délce času, za který se
ještěrky běžely schovat, v době strávené v úkrytech však průkazné rozdíly byly. Nejvíce času
ještěrky strávily v prázdném úkrytu, nejméně pak v úkrytu s vizuálním i chemickým
podnětem. Reakce nebyly ovlivněny ani opakováním pokusu. Z toho vyplývá, že ještěrky
používají k detekci i vizuální podněty, přičemž nejlepší je kombinace obou podnětů.
Jakmile ještěři detekují chemické signály predátora, snaží se mu pokud možno
vyhnout. Antipredační chování v tomto případě sleduje dvě linie, a to schovat se do nějakého
blízkého úkrytu (Amo et al, 2006) nebo se na místě zamaskovat. Kryptické zbarvení se jako
antipredační strategie vyskytuje u ještěrů hodně často. Zvířata se snaží buď morfologicky
nebo barvou těla přiblížit prostředí v němž žijí, např. gekon Ptychozoon kuhli (Vetter &
Brodie, 1977), nebo využívají naopak nápadné vzory a výrůstky, které rozrušují tvar těla,
a predátor je pak není schopen rozeznat, např. leguán Dipsosaurus dorsalis (Bealor &
Krekorian, 2006). Méně časté u ještěrů je mimetické zbarvení kůže nebo tvar těla, kdy zvíře
napodobuje jiné zvíře či rostlinu, např. scink Sphenomorphus sabanus napodobuje suchou
větev (Weir, 2002).
V druhém případě, kdy se nelze vyhnout konfrontaci s predátorem, volí ještěři jiné
antipredační chování, a to vokalizaci (poster, Landová et al, 2008; Bauer et al., 1992),
obranný útok (Dial et al, 1989) nebo dělají postoje, tj. předvádějí svůj ocas pro odpoutání
pozornosti predátora (Mori, 1990; Dial et al, 1989). Toto chování se však týká těch druhů
ještěrů, kteří jsou schopni autotomie ocasu (Lacertidae, Gekkonidae, Scincidae apod.).
Předvádění ocasu může být účinné pouze tehdy, když je predátor příliš blízko a jedinec už
mu nemůže utéct (Cooper, 2001).

Zvíře postojem vlastně naznačuje predátorovi, že ho

zpozorovalo a že jeho lov bude nejspíš neúspěšný (Caro, 1995). Na toto téma existuje řada
prací, ve kterých se autoři především zajímali, za jakých podmínek zvíře předvádí svůj ocas
jako projev specifického antipredačního chování.
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Dial et al. (1989) zkoumali, zdali gekončík (Coleonyx variegatus) na základě
chemických signálů detekuje predátora a v závislosti na stupni jeho nebezpečnosti reaguje
specifickým antipredačním chováním (předváděním ocásku). Jako predátoři byli použiti
sympatričtí hadi Phyllorhynchus decurtatus, který je ještěrožravý, a Chionactis occipitalis,
který loví bezobratlé. Gekončíci byli postupně a v náhodném pořadí vystaveni pěti různým
chemickým signálům: 1) destilované vodě (neutrální kontrola), 2) kolínské (chemická
kontrola), 3) extraktu z cvrčků (Gryllus domesticus) k rozlišení predačního a obranného útoku
gekončíka, 4) i 5) hadím predátorům. Chemické podněty byly gekončíkům předkládány
pomocí vatové tyčinky, s níž pohybovali jedinci 1–2 cm před rostrem. Sledováno bylo šest
kategorií chování: 1) bez reakce, 2) olizování, 3) predační útok, 4) obranný útok,
5) předvádění ocasu, 6) útěk.
Na základě srovnání antipredačního chování vůči předloženým chemickým stimulům
se ukázalo, že jedinci využívali různé antipredační strategie. Na tyčinku s neutrálním pachem
buď nereagovali vůbec, nebo se olizovali, a to nejvíc vzhledem k ostatním použitým
podnětům. Na kolínskou nebyla zaznamenaná žádná reakce. Na extrakt z cvrčků gekončíci
reagovali olizováním a především predačním útokem. Nejvíce reagovali (předvádění ocasu
a obranné útoky) na sympatrického ještěrožravého hada (P. decurtatus). Sympatrický had
(Ch. occipitalis) specializovaný na bezobratlé vzbudil převážně nulovou odpověď či útěk. Zdá
se tedy, že gekončíci (C. variegatus ) jsou schopni na základě chemických signálů rozpoznat
nebezpečného predátora a specificky na něj reagovat (předvádění ocasu).
Aby autoři zjistili, za jakých podmínek je předvádění ocasu jako specifického
antipredačního chování nejběžnější, testovali také reakci gekončíků na vizuální podnět.
Jedinci byli krátce konfrontováni s živým hadím predátorem (P. decurtatus) a živými cvrčky,
kteří byli však uzavřeni v krabičce neprodyšné pro chemické signály. Předvádění ocasu
používali gekončíci druhu C. variegatus výhradně při setkání s predátorem, a to jak při
vizuálním podnětu, tak při podnětu chemickém, což znamená, že právě toto chování by
mohlo být spolehlivým měřítkem rozpoznání predátora.
Mori (1990) zkoumal, zdali ještěři předvádějí ocas pouze před jejich přirozeným
nepřítelem, zda toto chování skutečně odvádí pozornost predátora od zranitelných částí těla
kořisti a jestli se tím zvyšuje šance na přežití. Předmětem zkoumání byla ještěrka

Takydromus tachydromoides. Jejím přirozeným predátorem ve volné přírodě je had Elaphe
quadrivirgata. Jako kontrolní predátor byl použit sympatricky žijící scink Eumeces
14

antipredační chování

latiscutatus. Testování probíhalo v aréně, která byla rozdělena na dvě nestejně velké části.
Ještěrky byly postupně konfrontovány: 1) s hadím predátorem (E. quadrivirgata) ve větší
části arény, 2) s kontrolním predátorem (E. latiscutatus) také ve větší části arény, 3) bez
predátora v menší části arény. Predátoři byli puštěni do arény volně, přičemž byla sledována
reakce ještěrek na přímý kontakt s predátorem (útěk, předvádění ocasu, rychlá otočka)
a jejich vzdálenost od predátora.
Předvádění ocasu bylo zaznamenáno nejvíce v reakci ještěrky na přirozeného hadího
nepřítele, méně už při setkání jedince s kontrolním predátorem a žádné, když byla ještěrka
v aréně sama. Jedinci, kteří při konfrontaci s hadím predátorem vlnili ocasem, byli chytáni
s daleko menší úspěšností hadího predátora, než ti, kteří tuto antipredační strategii nepoužili.
Zdá se, že vlnění ocasem skutečně odvádí pozornost predátora od zranitelných částí těla.
Toto chování bylo pozorováno častěji, když hlava predátora byla blíž hlavy ještěrky než jejího
ocasu. Předvádění ocasu je tedy specifickou antipredační strategií, neboť se ukázalo, že
zvyšuje šance zvířete uniknout před predátorem a přežít.
Právě předvádění ocasu úzce souvisí s možností jeho autotomie. Jakmile se ještěr při
konfrontaci s predátorem rozhodne pro odpoutání pozornosti predátora právě ocasem, musí
počítat i s tím, že autotomie je spojená s určitými náklady. Při autotomii přichází jedinec o
energetické zásoby (Daniels, 1984) a navíc musí řešit náklady spojené s regenerací ocasu
(Maginnis, 2006). Tudíž by jedinec měl umět dobře odhadnout míru nebezpečí a reagovat na
něj přiměřeně s ohledem na možné pozdější náklady.
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3 GEKONČÍK A JEHO PREDÁTOŘI
3.1 GEKONČÍK NOČNÍ (EUBLEPHARIS MACULARIUS)
Gekončík noční (E. macularius Blyth, 1954) patří
do čeledi Eublepharidae skupiny Gekkota. Jedná se o
středně velké zvíře dorůstající celkové délky asi 250 mm,
přičemž

se

u

něj

vyskytuje

velikostní

pohlavní

dimorfismus, kdy samice dorůstají zhruba 129 mm SVL
(délka těla od rostra po kloaku) a samci až okolo 138 mm
SVL (Kratochvíl & Frynta, 2002). Zbarvení a kresba tohoto
druhu je velmi proměnlivá (světle žlutá až žlutohnědá
barva kůže s malými tmavě hnědými skvrnami, Obr. 3.1).
Mláďata mají typický proužkovaný vzor, který se jim však
Obr. 3.1 Eublepharis macularius
(foto Veronika Musilová)

během ontogeneze rozpadá. Na rozdíl od pravých gekonů
mají gekončíci pohyblivá oční víčka. Na spodní straně
prstů mají příčnou řadu lamel s malými hrbolky, které

však nemají příchytnou schopnost, a ke šplhání jim slouží jen silné drápky. Typický pro
gekončíka je tlustý ocas, který je poměrně krátký a který slouží především jako zásobárna
tuku a tekutin (Vitt et al, 1977). Gekončíci jsou schopni autotomie ocasu, což však pro ně
znamená velkou energetickou ztrátu (Dial & Fitzpatrick, 1981). Na druhé straně patří mezi
zvířata s dobrou regenerační schopností. Má-li jedinec dostatek potravy, tak mu v celkem
krátkém čase naroste regenerát, který je většinou tlustší a nedosahuje původní délky ocasu.

E. macularis je pozemní druh gekončíka, který obývá spíše suché až polosuché
kamenité biotopy s řídkou vegetací. Najdeme ho ve východním Íránu (Anderson, 1999), na
východě a jihu Afgánistánu, Pákistánu a na severozápadě Indie (Seufer et al, 2005), avšak
přesné hranice jeho rozšíření nejsou známé (Obr. 3.2).

Obývá převážně kamenité stepi,

skalnaté pouště a řídce porostlé travnaté plochy, a to až do nadmořské výšky 2 500 m. V
jižní části areálu ho však můžeme nalézt i v tzv. subtropickém suchém lese či v křovinách,
kde je díky blízkosti Arabského moře větší vlhkost, což by mohlo mít částečně vliv i na jeho
biologii (Khan et al, 2003; Seufer et al, 2005).
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Obr. 3.2 Geografické rozšíření E. macularius. (převzato z Seufer et al, 2005)

Gekončíci jsou aktivní za soumraku a v noci, den tráví skrytě pod kameny nebo ve
skalních štěrbinách a v opuštěných norách. Optimální teplota vzduchu je pro ně asi 26,5 °C
(Seufer et al, 2005). Živí se hmyzem, pavouky, škorpiony i drobnými obratlovci. Patří ke
zvířatům, které mají sezónní aktivitu. V období od října do února mají období klidu, kdy
nepřijímají potravu, a od března do září se rozmnožují. Během reprodukční sezóny samice
klade několik snůšek, přičemž podobně jako jiní gekoni mají invariantní snůšku 2 vajec
(Kratochvíl & Frynta, 2006), avšak na rozdíl od pravých gekonů mají vejce kožovitý obal.
Mláďata se líhnou asi po dvou měsících, přičemž inkubační doba je přímo závislá na teplotě,
tj. s vyšší teplotou se vývoj embryí zrychluje.

E. macularius je jedním z druhů, které mají teplotně určené pohlaví (TSD), přičemž
pro inkubaci vajec si volí teplotu průměrně 28,7 °C (Bragg et al, 2000). Samci projevují
teritoriální chování a jsou agresivní vůči jiným samcům. Pro označení svého teritoria přitom
využívají výměšků preanálních pórů (Brandstaetter, 1992). Chemické signály hrají důležitou
roli také v rozpoznávání pohlaví (Mason & Gutzke, 1990), rozlišení známé a cizí samice
(Steele & Cooper, 1997) či v rozpoznání mezi dvěma známými samicemi (LaDage & Ferkin,
2006). V období reprodukce se projevuje také výrazné epigamní chování (Lásková, 2008).

17

gekončík a jeho predátoři

3.2 PREDÁTOŘI
K přirozeným nepřátelům nočních plazů patří ve volné přírodě šelmy a především
hadi. Pro zkoumání antipredačního chování gekončíka nočního při konfrontaci s hadím
predátorem jsme si zvolili různé druhy hadů. Při výběru hadů pro testování hrály roli dva
různé parametry: 1) sympatrický / alopatrický výskyt hadího predátora s naším modelovým
druhem E. macularius, popřípadě s příbuznými druhy rodu Eublepharis respektive jeho
předky v nedávné evoluční historii, 2) míra potravní specializace na ještěry, 3) aktivita hada.
Všechny tyto faktory mohou být pro gekončíka důležité při rozpoznání a vyhodnocení
nebezpečnosti hadího predátora.
Plazi využívají při konfrontaci s potencionálním predátorem širokou škálu různých
antipredačních strategií. Některé strategie mohou dokonce jedinci používat speciálně vůči
konkrétnímu druhu predátora, např. Phrynosoma cornutum vystřeluje krev z očí na psy, ale
ne na ptáky (Middendorf & Sherbrooke, 1992). Abychom zjistili míru specializace
antipredační odpovědi u gekončíka nočního vůči hadům, použili jsme také kontrolního
predátora. Jako kontrola byl vybrán ještěr s hadím tvarem těla Pseudopus apodus.
Pro testování bylo použito osm různých druhů predátorů: sedm hadů (Spalerosophis

diadema, Elaphe quatuorlineata quatuorlineata, Hemorrhois hippocrepis, Lampropeltis getula
californiae, Eryx johnii, Gongylophis colubrinus a Malpolon monspessulanus) a jeden ještěr
jako kontrola (Pseudopus apodus). Biologie jednotlivých predátorů je shrnuta v následujících
podkapitolách (3.2.1 – 3.2.8).
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3.2.1 Spalerosophis diadema
S. diadema patří do čeledi Colubridae.
S gekončíky rodu Eublepharis žije zřejmě
sympatricky. Druh E. macularius se může ve
svém areálu potkat s populacemi, které jsou

S. diadema

s africkými

buď

přímo

konspecifické nebo alespoň blízce příbuzné.
Had S. diadema je rozšířen v severní Africe
(Maroko, Mauritánie, západní Alžírsko), na
Obr. 3.3 Spalerosophis diadema
(foto Veronika Musilová)

Blízkém Východě (Egypt, Súdán, Izrael, Sýrie,
Írák,

jih

Turecka,

východní

Írán)

až

v Pákistánu a severní Indii (Geniez et al,
2004; Baha El Din, 2006). Obývá širokou škálu biotopů. Najdeme ho na okrajích pouště, v
kamenitých stepích, ale i na okrajích měst a v zemědělsky využívané krajině. Je to had
dorůstající délky 175 cm (Obr. 3.3), který je aktivní zejména v noci, ale lze ho potkat i ve
dne. Živí se malými hlodavci, ptáky, ještěry a nepohrdne ani vejci (Khan, 2002).

3.2.2 Elaphe quatuorlineata quatuorlineata
E. q. quatuorlineata (Colubridae) žije
s gekončíkem

nočním

(E.

macularius)

v

alopatrii. Vyskytuje se v Itálii, na Balkáně,
v Řecku, v Turecku až po severozápadní Írán
(Latifi, 1991). Obývá stepi a křovinaté oblasti
stejně jako předměstí a mokřady, a to do
1400 m nad mořem. Je to pozemní druh hada
s denní aktivitou, který může dorůst až 250
Obr. 3.4 Elaphe quatuorlineata quatuorlineata
(foto Veronika Musilová)

cm (Obr. 3.4). Jeho potravu tvoří zejména
drobní savci, ptáci, vejce, žáby či ještěři
(Valakos et al, 2008).
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3.2.3 Hemorrhois hippocrepis
H.
Colubridae.

hippocrepis

patří

do

čeledi

Vzhledem k E. macularius je to

alopatricky žijící had. Vyskytuje se na jihu až
východě

Iberského

poloostrova,

v jižní

Sardinii a v severní Africe (Maroko, sever
Alžírska, sever Tuniska). Vyhledává suché
kamenité lokality s křovinami, avšak najdeme
ho i v nížinách při pobřeží, na obdělávaných
polích a vinicích. Je to had s denní aktivitou,

Obr. 3.5 Hemorrhois hippocrepis
(foto Veronika Musilová)

který dorůstá délky okolo 185 cm (Obr 3.5).
Loví drobné savce, ptáky a ještěry (Bons &
Geniez, 1996; Carranza et al., 2006).

3.2.4 Lampropeltis getula californiae
L.

g.

californiae

(Colubridae)

se

s druhem E. macularius vyskytuje alopatricky.
Najdeme ho v severní Americe, zejména pak
v Kalifornii a Arizoně, na jihozápadě Oregonu,
na

jihovýchodě

Nevady,

na

jihu

Utahu

a zasahuje až na severozápad Nového Mexika
a jihozápad Koloráda (Krysko & Judd, 2006).
Obývá širokou škálu biotopů – lesy, pastviny,
Obr. 3.6 Lampropeltis getula californiae
(foto Veronika Musilová)

polopouštní

kamenité

oblasti,

mokřady

i křovinaté lokality na předměstí. Dospělí
jedinci dosahují délky těla okolo 200 cm

(Obr. 3.6). Je to had s denní aktivitou, nicméně za teplého počasí ho lze potkat i v noci. Živí
se především malými savci, ještěry, ostatními hady, obojživelníky či ptáky (Markel, 1994).
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3.2.5 Eryx johnii
E. johnii zastupuje čeleď Boidae.
Vzhledem k druhu E. macularius je to
sympatricky žijící had, který se běžně
vyskytuje

v centrální

a

jižní

Indii,

v Pákistánu, na jihu Afgánistánu a Íránu
(Khan, 2002; Whitaker & Captain, 2004).
Preferuje spíše otevřené lokality s vlhkou
půdou a řídkou vegetací, než suchá písčitá
místa či hodně mokrou půdu. Často žije

Obr. 3.7 Eryx johnii (foto Veronika Musilová)

v norách,

které

vyhloubili

hlodavci.

Dosahuje délky těla okolo 100 cm (Obr. 3.7). Žije podzemním způsobem života a aktivní je
především v noci, avšak za deštivého počasí ho lze potkat i ve dne. Na jídelníčku má zejména
hlodavce, malé ještěry či žáby (Khan, 2002).

3.2.6 Gongylophis colubrinus
G. colubrinus (Boidea) se s gekončíky
druhu E. macularius vyskytuje alopatricky. Je
rozšířený především v severovýchodní Africe
(severní a východní Keňa, severní Tanzánie,
Somálsko, Etiopie, Súdán, Egypt), avšak byl
nalezen i v Jemenu (Spawls et al, 2002;
Egan,

D.,

2007).

Preferuje

pouštní,

polopouštní lokality a suché savany, kde se
nachází písečné až kamenité drolivé půdy. Je

Obr. 3.8 Gongylophis colubrinus
(foto Veronika Musilová)

to had s podzemním způsobem života, který
dorůstá v průměru 50–60 cm (Obr. 3.8). Je

aktivní v noci, avšak v norách po malých savcích možná i přes den. Loví především drobné
savce (Spawls et al, 2002).
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3.2.7 Malpolon monspessulanus
M. monspessulanus (Colubridae) žije
vhledem k druhu E. macularius alopatricky.
Jeho sesterský druh M. insignitus se však
vyskytuje sympatricky s jinými gekončíky rodu

Eublepharis (E. angramainyu, E. turcmenicus).
Najdeme ho na jihu Iberského poloostrova,
v severní Africe (Maroko, sever Alžírska, sever
Tuniska
Obr. 3.9 Malpolon monspessulanus
(foto David Letošník)

(Carranza

a

Egypta),
et

al.,

v Řecku
2006).

a

Turecku

Obývá

suché

kamenité lokality, travnaté pláně s křovinami,
lesy i mokřady. Aktivní je ve dne a dorůstá

délky okolo 200 cm (Obr. 3.9). Patří mezi rychlé lovce, přičemž na jídelníčku má zejména
ještěry, savce, jiné hady či ptáky. Má zadní jedové zuby a je dost agresivní. Je-li ohrožen,
silně syčí a zaujímá postoj kobry s roztaženou krční kůží (Valakos et al, 2008).

3.2.8 Pseudopus apodus
Ještěr P. apodus (Anguidae) žije
s některými gekončíky rodu Eublepharis
(E. angramainyu,
sympatricky,
s E. macularius

E. turcmenicus)
avšak
není

sympatrie
zřejmá,

neboť

rozšíření obou druhů v Afgánistánu a
Íránu sensu lato není zcela jasné.

P. apodus se vyskytuje na Balkáně,
v Řecku, Turecku, Izraeli, Sýrii, Íráku,

Obr. 3.10 Pseudopus apodus (foto Filip Mošner)

Íránu a ve střední Asii (jižní Kazachstán,
Kyrgyzstán, Uzbekistán, Turkmenistán, severní Afgánistán), (Bannikov et al, 1977, Frynta et
al, 1997; Anderson, 1999). Obývá sušší kamenité až skalnaté lokality s křovinami a stromy,
a to až do 2 300 m n.m.. Tento ještěr má hadí tvar těla, přičemž dorůstá délky až 120 cm
(Obr. 3.10). Aktivní je ve dne a loví zejména bezobratlé (hlemýždě, sarančata), ale pochutná
si i na vejcích, ptáčatech, malých hlodavcích či ještěrech (Valakos et al, 2008).
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4 METODIKA
4.1 TESTOVANÉ LINIE GEKONČÍKA NOČNÍHO
V této práci byla studována antipredační reakce gekončíka nočního (E.macularius) na
přítomnost hadího predátora. V rámci chovu jsem měla k dispozici tři skupiny zvířat různého
původu (viz kapitola 1), pro něž v práci používám následující označení a zkratky:
1) LABORATORNÍ – tato skupina zahrnuje jedince, kteří jsou už po generace
odchovávaní v zajetí. Zkratka – LAB.
2) PŘÍRODNÍ – gekončíci pocházející ze dvou oddělených exportů z Pákistánu, tudíž
se dá předpokládat, že pochází i z dvou různých lokalit. Zkratka – P.
3) PÁKISTÁN – odchovaní potomci jedinců původem z přírody (F1 generace P).
Zkratka – PAK.
Všichni jedinci, kteří byli použiti v pokusech, byli chováni ve stejných podmínkách.
Všechna zvířata se nacházela v jedné místnosti s okny a byl jim ponechán přirozený světelný
režim z denního světla. Teplota v místnosti byla udržována v rozmezí 27–29 °C, přičemž
zdrojem tepla byly především topné kabely a v zimě i ústřední topení. Adultní zvířata byla
ubytována ve skleněných teráriích o rozměrech 30 x 30 x 20 cm, a to samostatně nebo po
dvou (pár, dvě samice). Mláďata do jednoho roku byla umístěna po jednom v dobře
větraných plastových boxech o rozměrech 15 x 15 x 10 cm. Jako substrát byla v obou
případech použita směs mulčovací kůry a drti z kokosových ořechů (Lignocel). V každém
teráriu i boxu bylo dostatek úkrytů převážně z papíru. Všechna zvířata byla krmena ad
libitum, a to cvrčky, larvami potemníka moučného a vodou (stejně jako Lásková, 2008).

E. macularius patří mezi druhy ještěrů, které mají teplotně určené pohlaví – TSD
(Viets et al, 1993). Existuje řada studií (Flores et al, 1994; Sakata & Crews, 2003), kde autoři
poukazují na to, že inkubační teplota neovlivňuje pouze pohlaví, ale může mít vliv i na
chování (agresivitu, atraktivitu jedince při výběru sexuálního partnera a další chování).
Abychom zajistili u testovaných jedinců porovnatelné chování, byla všechna vajíčka
inkubována při stejné teplotě. Inkubátor byl nastaven na optimální teplotu 28,5 °C, kterou
samice pro inkubaci vajíček sami preferují (Bragg et al., 2000) a při níž se líhnou obě pohlaví
(více samic).
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S ohledem na hypotézu poklesu opatrnosti při setkání s predátorem (u laboratorní
linie a popřípadě u odchovaných mláďat přírodní populace) či pro odhalení případných
ontogenetických změn v antipredační strategii mláďat a dospělých jedinců byly porovnávány
reakce dvou věkově vyvážených kategorií:
1) JUVENILE – mláďata stará 7 až 8 měsíců (Obr. 4.1).
2) ADULT – dospělí jedinci staří minimálně 2 roky (Obr. 4.2 a 4.3).
Jednotlivé věkové kategorie byly stejnoměrně zastoupeny skupinami LAB, PAK a P.
Kategorii mláďat tvořily pouze skupiny LAB a PAK (mláďata z odchytu v přírodě nebyla
k dispozici), a to v minimálním počtu zvířat N=15 za každou skupinu na každého predátora.
Kategorie dospělých jedinců byla zastoupena všemi skupinami (LAB, PAK i P), a to na
každého predátora v počtu zvířat N=15 za skupinu P a N=20 za skupiny LAB a PAK.
Všichni gekončíci byli testováni pouze jednou, tj. žádnému z nich nebyl jakýkoliv
predátor předložen dvakrát. Jedinci skupiny LAB a PAK vstupovali do testu bez předchozího
kontaktu s predátorem a jedinci skupiny P s potencionální zkušeností se sympatrickými
predátory.

V kategorii JUVENILE bylo tak pro testování použito celkem 254 mláďat

(příloha Tab. 9.1) v konfrontaci se všemi osmi predátory (S. diadema, E. q. quatuorlineata,

H. hippocrepis, L. getula californiae, E. johnii, G. colubrinus, M. monspessulanus, P. apodus),
přičemž testování probíhalo postupně po dvojicích predátorů v letech 2006 – 2009.
V kategorii ADULT byl celkový počet testovaných jedinců 165, přičemž gekončíci
byli konfrontováni pouze se třemi vybranými predátory. Výběr byl učiněn na základě
pozorování a porovnání antipredačních reakcí na jednotlivé predátory u mláďat. Podle reakcí
mláďat byla vybrána dvojice hadích predátorů – sympatrický E. johnii, alopatrický

G. colubrinus. Jako kontrola byl stejně jako u mláďat použit P. apodus.
Pro konfrontaci gekončíka s predátorem jsem tedy použila osm různých druhů
predátorů (jejich biologie viz kapitola 3.2) – sedm druhů hadů a jednoho ještěra / kontrolu.
Od každého predátora jsem měla k dispozici 3–6 jedinců téhož druhu (příloha, Tab. 9.1),
přičemž pro každý pokus byl vybrán zástupce daného predátora náhodně. Testování
probíhalo většinou se subadultními jedinci (stáří 2-3 roky). Výjimkou byli hadi E. johnii
a G. colubrinus, kde testování probíhalo s dospělými jedinci (stáří 5 a více let) zakoupenými
jako odchyty z volné přírody (E. johnii – Pakistán, G. colubrinus – východní Afrika).
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Obr. 4.1 E. macularius, juvenile, PÁKISTÁN. (foto Filip Mošner)

Obr. 4.2 E. macularius, adult, LABORATORNÍ. (foto Filip Mošner)

Obr. 4.3 E. macularius, adult, PŘÍRODA. (foto Filip Mošner)
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4.2 DESIGN POKUSU
S gekončíky byl proveden výběrový test, přičemž testování vždy probíhalo ve
večerních hodinách, kdy začínají gekončíci aktivovat, a také mimo období reprodukční sezóny
(leden, únor), aby chování testovaných adultních samic nemohlo být ovlivněno možnými
náklady spojenými s reprodukcí (Shine, 2003; Sinervo et al, 1991). Test probíhal ve skleněné
aréně / teráriu obdélníkového tvaru o rozměrech 30 x 60 x 30 cm (Obr 4.4), v němž byla
udržována konstantní teplota 28 ± 0,5 °C. Optimální teplota byla stanovena s ohledem na
podmínky jejich přirozeného prostředí (Bergmann & Irschick, 2006; Autumn, 1999). Zdrojem
tepla bylo ústřední topení a topné kabely, přičemž bylo ověřeno, že se mezi vkládanými
krabičkami nevytváří tepelný gradient. Teplota byla průběžně kontrolována několika
teplotními čidly. Dno terária bylo pokryto bílým papírem, aby se na jedné straně usnadnil
pohyb gekončíka po kluzkém skleněném dně arény a na straně druhé, aby se sjednotilo
pozadí pro natáčení. Po každém pokusu bylo pokusné terárium vytřeno čistým lihem
a vymyto vodou pro odstranění případných pachových stop predátora a vyloženo novým
papírem.

prázdná krabička

predátor

kamera

Obr. 4.4 Pokusné terárium (foto Filip Mošner)
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Do pokusného terária byl gekončík vložen už 1-2 dny před samotným testem, aby se
v novém prostředí aklimatizoval (López et al, 2000). Před vložením do arény byl také každý
jedinec zvážen. Po dobu aklimatizace měl gekončík v aréně k dispozici také papírové úkryty.
Těsně před pozorováním byly úkryty z pokusného terária odstraněny a do rohů arény byly ke
zvířeti umístěny dvě krabičky o rozměrech 14 x 20 x 13 cm – jedna s predátorem a druhá
stejná prázdná (obr. 4.5). Umístění krabičky s predátorem v levém či pravém rohu arény bylo
voleno náhodně. Predátor byl do krabičky vložen vždy těsně před pokusem. Hned po pokusu
byl opět vrácen zpět do svého terária a krabička byla řádně vymyta. Chování jedince v
přítomnosti predátora bylo sledováno 30 minut a zaznamenáváno videokamerou s nočním
viděním, přičemž se natáčelo zepředu (obr 4.4) a za přisvícení infračervenou zářivkou.

Obr. 4.5 Testovací krabička. (foto Filip Mošner)

4.3 ANTIPREDAČNÍ REAKCE
Chování gekončíka při testu by se dalo obecně rozdělit na dvě úrovně – aktivní, kdy
se jedinec viditelně zajímal o své okolí, a pasivní, kdy naopak bez zájmu nečinně odpočíval.
Navíc lze obecně popsat několik typů „antipredačních strategií“, které gekončíci používali,
když byli v pokusech vystaveni predátorovi v krabičce. Za první strategii lze považovat aktivní
zkoumání / přímou exploraci, při níž se gekončík volně procházel po aréně a vizuálně
hodnotil její prostor. Vizuální explorace byla většinou doprovázena také olizováním, což lze
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považovat za chemickou exploraci, kdy zvíře přímo olizovalo cíl svého zájmu nebo kdy se
olizovalo, tedy očichávalo vzduch okolo sebe a detekovalo tak případného predátora na dálku
(Amo et al, 2004b). Jakmile jedinec dostatečně důkladně prozkoumal arénu a zhodnotil
nebezpečnost předloženého predátora, projevoval spíše pasivní chování, kdy si zalezl do pro
něj bezpečné zóny a klidně odpočíval.
Další byla strategie používaná v situacích, kdy gekončík vyhodnotil predátora jako
větší nebezpečí (např. predátor byl v krabičce hodně aktivní). Gekončík projevoval specifické
antipredační chování, jako jsou postoj, útok, útěk. Postoje zahrnovaly několik typů chování.
Ve většině případů se případné vzrušení u zvířete projevilo vysoce zvednutým ocasem,
kterým gekončík ostře vlnil ze strany na stranu a odpoutával jím tak pozornost
potencionálního predátora (Arnold, 1984; Cooper, 1998). Tento typ postoje byl mnohdy
doprovázen vzepřením se na nohách a nafouknutím těla, kdy se jedinec dělal větším. Jindy
se naopak zvíře snažilo být neviditelné, přilepilo se co nejvíc k podkladu a ztuhlo (vlastní
pozorování). Toto chování vyústilo ve tři typy reakcí: 1) po postoji následoval rychlý útěk do
bezpečné zóny pokusného terária, 2) v několika málo případech postoj přecházel v krátké
výpady proti predátorovi, 3) zvíře se uklidnilo a pomalu odešlo do bezpečnější zóny nebo
dále explorovalo predátora. Specifické antipredační chování, zejména pak postoj a útok, bylo
pozorováno především u mláďat. Zatímco u mláďat byl postoj častým jevem, dospělí jedinci
s tímto prvkem chování šetřili (poster, Kadochová et al, 2008).
Na základě pozorovaného chování u mláďat byl tedy sestaven etogram. Jako
hodnocené prvky chování byly stanoveny: blízká a daleká aktivní explorace (Obr. 4.6 – 4.9),
blízké a daleké pasivní ležení (Obr. 4.10, 4.13, 4.14), postoj (Obr. 4.12) a olizování (Obr.
4.11), přičemž hlavní roli samozřejmě hrála také pozice zvířete vůči predátorovi, tj. jestli byl
jedinec při daném chování v části u predátora nebo u prázdné krabičky (Tab. 4.1). Následně
byl kontinuální záznam pokusu vyhodnocen v programu Observer. Jednotlivé prvky
antipredačního chování byly sledovány buď z hlediska frekvence / počtu nebo délky
trvání / času. Získaná data byla v programu Satistica 8.0 vizualizována pomocí analýzy
hlavních komponent (PCA) a poté byla vyhodnocena pomocí zobecněných lineárních
i nelineárních modelů (GLM, GLZ) (viz kapitola 5).
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blízko

Hodnocené prvky chování
explore predator

explorace predátora = aktivně se zajímá o krabičku s predátorem

explore hollow

explorace prázdné krabičky = aktivně se zajímá o pr.kr.

close to predator

pasivně leží u predátora

close to hollow

pasivně leží u prázdné krabičky

daleko

distant explore predator explorace na polovině u predátora, ale dál od krabičky s ním
distant explore hollow

explorace na polovině u pr.kr., ale dál od pr.kr.

distant predator

pasivně leží na polovině u predátora, ale dál od krabičky s ním

distant hollow

pasivně leží na polovině u pr.kr., ale dál od pr.kr.

posture predator

postoj na polovině u predátora = vzepření, ztuhnutí a vlnění ocasem

posture hollow

postoj na polovině u pr.kr.

licking predator

olizování na polovině u predátora

licking hollow

olizování na polovině u pr.kr.

Tab. 4.1 Hodnocené prvky chování gekončíka nočního.
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Obr. 4.6 Blízká explorace prázdné krabičky (explore hollow). (foto Filip Mošner)

Obr. 4.7 Blízká explorace predátora
(explore predator). (foto Filip Mošner)

Obr. 4.8 Vzdálená explorace predátora
(explore predator). (foto Filip Mošner)
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Obr. 4.9
Blízká explorace predátora
(explore predator).
(foto Filip Mošner)

Obr. 4.10
Pasivní ležení u predátora
(close to predator).
(foto Filip Mošner)

Obr. 4.11
Olizování prázdné krabičky
(licking hollow).
(foto Filip Mošner)

lich
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Obr. 4.12 Postoj u predátora (posture predator). (foto Filip Mošner)

Obr. 4.13 Pasivní ležení u prázdné krabičky
(close to hollow). (foto Filip Mošner)

Obr. 4.14 Pasivní ležení u predátora
(close to predator). (foto Filip Mošner)
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5 VÝSLEDKY
5.1 ANALÝZA PRVKŮ ANTIPREDAČNÍHO CHOVÁNÍ
Jako proměnné byly použity stanovené prvky chování (Tab 4.1). Nejdříve byly
jednotlivé prvky chování mláďat vizualizovány pomocí analýzy hlavních komponent (PCA,
Statistica 8.0). První komponenta by se dala interpretovat jako osa vyjadřující aktivitu
gekončíka bez ohledu na prostorovou pozici (Obr. 5.1).

1,0

PC 2 : 29,19 %

explore predator
distant predator
close to predator

0,5 explore hollow
lick ing hollow
lick ing predator
distant exploredistant
predator
explore hollow

0,0
posture predator time
posture predator frequency
-0,5

distant hollow

posture hollow time
posture hollow frequency
close to hollow

-1,0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Active

PC 1 : 42,37%

Obr. 5.1 Projekce behaviorálních prvků antipredačního chování mláďat na prvních dvou osách hlavních
komponent. První komponenta rozdělila jednotlivé prvky chování na ty, které jsou spojené s aktivním
zkoumáním predátora i prázdné krabičky (zelená, černá) a na ty prvky chování, které vyjadřují nezájem a
nečinnost gekončíka (modrá).
Pozn. Zelená: blízká explorace predátora / prázdné krabičky (explore predator / hollow), vzdálená
explorace predátora / prázdné krabičky (distant explore predator / hollow)
Černá: olizování (licking predator, licking hollow), postoje vyjádřené časem i frekvencí (posture predator
time / hollow time, posture predator frequency / hollow frequency)
Modrá: pasivní ležení v části u predátora (close to predator, distant predator), pasivní ležení v části u
prázdné krabičky (close to hollow, distant hollow)
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První osa rozděluje aktivní prvky zkoumání od prvků pasivních. Na jedné straně osy je
aktivní zkoumání predátora i prázdné krabičky zahrnuto především blízkou / taktilní explorací
(explore predator, explore hollow) i vzdálenou / vizuální explorací (distant explore predator,
distant explore hollow), ale patří tam i chemická detekce /olizování (licking predator, licking
hollow) a časově i frekvenčně vyjádřené postoje (posture predator time, posture hollow time,
posture

predator

frequency,

posture

hollow

frequency)

jako

projev

specifického

antipredačního chování. Nezájem a nečinnost gekončíka na druhé straně osy jsou vyjádřeny
pasivními prvky chování, a to odpočinkem kdekoliv v pokusném teráriu (close to predator,
close to hollow, distant predator, distant hollow).
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Obr. 5.2 Projekce souhrnných proměnných antipredačního chování mláďat na prvních dvou osách
hlavních komponent. První osa variability rozdělila jednotlivé prvky chování na prvky aktivní a pasivní.
Aktivní chování je zastoupeno prvky odrážejícími polohu hada / pozičními (zelená) i nepozičními
(červená). Pasivní chování je vyjádřeno jasně pozičními prvky (modrá).
Pozn. Zelená: blízká explorace predátora / prázdné krabičky (explore predator / hollow)
Červená: celkový počet olíznutí (licking all), postoje celkem vyjádřené časem i frekvencí (posture all
time, posture all frequency)
Modrá: pasivní ležení v části u predátora (close to predator, distant predator), pasivní ležení v části u
prázdné krabičky (close to hollow, distant hollow)
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Druhá komponenta rozdělila jednotlivé prvky chování na ty, které jsou spojené
s pobytem u predátora (explorace a pasivní ležení v části u predátora) a na ty prvky chování,
kdy gekončík pobývá v bezpečné zóně / u prázdné krabičky (pasivní ležení na polovině
u prázdné krabičky, postoje) (viz výše, Obr 5.1).
Na základě PCA všech prvků chování / proměnných (Obr. 5.1) byl proveden užší
výběr proměnných (Obr. 5.2), které byly následně použity pro další vyhodnocování, a to GLM
či GLZ analýzu. U proměnných – postoj (posture predator / hollow), olizování (licking
predator / hollow) a explorace z dálky (distant explore predator / hollow) – nemá smysl
rozlišovat, zdali je zvíře dělalo u predátora či u prázdné krabičky, proto byly postupně
sloučeny v souhrnné proměnné – postoje celkem (posture all), celkový počet olíznutí (licking
all) a explorace z dálky celkem (distant explore all). Proměnné vstupující do další analýzy lze
tedy rozdělit do tří skupin (Obr. 5.2): 1) jasně poziční vůči predátorovi – pasivní ležení blízko
(close to predator / hollow) i daleko (distant predator / hollow); 2) poziční související
s aktivitou gekončíka – blízká explorace (explore predator / hollow); 3) nepoziční – postoje
celkem vyjádřené časem i frekvencí (posture all), celkový počet olíznutí (licking all) a
explorace z dálky (distant explore all).
Vzhledem k tomu, že proměnné – celkový počet olíznutí (licking all) a explorace
z dálky celkem (distant explore all) – spolu hodně korelují, byla pro další hodnocení vybrána
pouze jedna proměnná, a to olizování celkem. Olizování se používá i v jiných studiích
antipredačního chování ještěrů (Amo et al, 2004a) a jedná se o chemickou exploraci
predátora. Dále spolu korelovaly postoje vyjádřené časem a frekvencí (posture all time /
frequency). Vybrán byl celkový čas věnovaný postojům, neboť tato proměnná vyjadřuje
antipredační aktivitu jedince lépe než frekvence (postoje trvají různě dlouho podle intenzity
reakce).
Poziční proměnné byly vyjádřeny buď jako preference jedné zóny, tj. proměnná byla
tvořena vždy poměrem délky konkrétního chování u predátora a součtu daného chování u
predátora a u prázdné krabičky, nebo jako procento času v jedné zóně, tj. proměnná byla
vyjádřena poměrem délky konkrétního chování v dané zóně a celkové doby pokusu. Pro
normalizaci těchto dat byla použita transformace pomocí funkce arcsinus. Nepoziční
proměnné byly vyjádřeny jako celkový počet / celková délka daného chování během celého
pokusu. V tomto případě byla pro normalizaci dat použita transformace pomocí druhé
odmocniny.
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Předchozí analýza a výběr prvků antipredačního chování byl proveden u mláďat,
jejichž antipredační chování je celkově intenzivnější a variabilnější. Stejné behavoirální
proměnné byly použity pro vyhodnocení chování dospělých. U dospělých zvířat, která jsou
celkově méně reaktivní a navíc větší vzhledem k velikosti arény, měly poziční proměnné
menší informační hodnotu (Obr. 5.3). Tentokrát druhá osa variability rozdělila jednotlivé
prvky antipredačního chování na prvky aktivní a pasivní podobně jako u mláďat.

close to hollow

1,0

distant predator

PC 2 : 43,68%

0,5

distant hollow

close to predator
0,0
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Obr. 5.3 Projekce souhrnných proměnných antipredačního chování dospělých na prvních dvou osách
hlavních komponent. Druhá osa variability rozdělila jednotlivé prvky chování na prvky aktivní a pasivní.
Aktivní chování je zastoupeno prvky odrážejícími polohu hada / pozičními (zelená) i nepozičními
(červená). Pasivní chování je vyjádřeno jasně pozičními prvky (modrá).
Pozn. Zelená: blízká explorace predátora / prázdné krabičky (explore predator / hollow)
Červená: celkový počet olíznutí (licking all), celková délka postojů (posture all time)
Modrá: pasivní ležení v části u predátora (close to predator, distant predator), pasivní ležení v části u
prázdné krabičky (close to hollow, distant hollow)
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Nakonec byla hodnocena ještě souhrnná proměnná – konečná pozice gekončíka při
pokusu (last position of gecko), (predátor 1, prázdná krabička 0). Tato proměnná
symbolizuje konečné rozhodnutí zvířete při konfrontaci s predátorem (v rámci 30 minut
dlouhého pokusu).

5.2 REAKCE MLÁĎAT NA HADÍHO PREDÁTORA
Pro analýzu jednotlivých vybraných vysvětlovaných proměnných (prvků chování
mláďat gekončíků, viz kapitola 5.1) byl vždy vytvořen GLM model, kde kategoriálními
vysvětlujícími proměnnými byly typ gekončíka, druh predátora a aktivita predátora (aktivní 1,
pasivní 0), kontinuálním prediktorem byla pak hmotnost gekončíka (Tab 5.1). Počítány byly
i interakce faktorů typ gekončíka vs. druh predátora a druh predátora vs. aktivita predátora.
Mnohdy byly GLM modely redukovány metodou postupného vylučování proměnných tak, aby
se vylepšil celkový model.

Vysvětlující proměnné
type

typ / populace gekončíků - LAB, PAK, P

species

druh predátora

activity of predator aktivita predátora při pokusu
weight of gecko

hmotnost gekončíka před pokusem

Tab. 5.1 Vysvětlující proměnné použité pro vysvětlení vybraných prvků
chování gekončíka nočního.

Výsledky analýz jednotlivých vybraných behaviorálních proměnných u mláďat jsou
shrnuty v následujících podkapitolách (5.2.1 – 5.2.5).
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5.2.1 pasivní ležení u prázdné krabičky
Optimální GLM model vysvětlující vliv faktorů (typ gekončíka, druh predátora
a aktivity predátora) a jejich interakcí (typ gekončíka vs. druh predátora, druh predátora vs.
aktivita predátora) na chování – pasivní ležení u prázdné krabičky (close to hollow) – byl
celkově průkazný (F
F

(7,230)

(21,230)

= 1.76; p = 0.0244). Jako signifikantní faktor (GLM;

= 2.94; p = 0.006) v této analýze vyšel pouze druh predátora (Obr. 5.4), ostatní

faktory a interakce byly neprůkazné. Chování bylo vyjádřeno jako procento času, tj.
poměrem délky konkrétního chování u prázdné krabičky a celkové doby pokusu. Pro
normalizaci dat byla použita funkce arcsinus.

1,1
1,0

*

arcsin percent close to hollow

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
S. diadema
H. hippocrepis
E. johnii
P. apodus
E. q. quatuorlineata L. g. californiae
G. colubrinus
M. monspessulanus
species

Obr. 5.4 Procento času strávené ležením u prázdné krabičky během pokusu (percent close to hollow)
vzhledem k jednotlivým predátorům (GLM; F (7,230) = 2.94; p = 0.006).
Hadí predátoři signifikantně odlišní od kontrolního predátora (P. apodus) jsou označeni (*). Predátoři
byli mezi sebou porovnáváni pomocí analýzy GLM a následně LSD post hoc testy. Pro výpočet
byla použita data tranformovaná pomocí funkce arcsinus.
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Nejvíce času (80 % z celkové délky pokusu) strávili gekončíci při pasivním ležení na
bezpečné straně u hadího predátora E. johnii. Čas věnovaný tomuto chování u ostatních
hadů (S. diadema, E. q. quatuorlineata, H. hippocrepis, L. getula californiae, G. colubrinus,

M. monspessulanus) a kontroly (P. apodus) byl 40 – 60 % z celkové délky pokusu (Obr. 5.4).
Vlivy jednotlivých druhů predátorů na chování gekončíka byly mezi sebou porovnávány
pomocí analýzy GLM a následných LSD post hoc testů, přičemž od kontroly (P. apodus) se
signifikantně odlišuje pouze had E. johnii.
Chování – pasivní ležení u prázdné krabičky (close to hollow) – bylo hodnoceno
a vizualizováno také z hlediska preferencí bezpečné strany / prázdné krabičky, tj. proměnná
byla tvořena vždy poměrem délky konkrétního chování u predátora a součtu daného chování
u predátora a u prázdné krabičky. Při analýze preference bezpečné strany (GLM;
F

(21,211)

= 1.65; p = 0.041) vyšla z faktorů signifikantní pouze interakce typ gekončíka vs.

druh predátora (GLM; F

(7,211)

= 2.06; p = 0.049), (Obr. 5.6). Vliv ostatních testovaných

faktorů (typ gekončíka, druh predátora, aktivita predátora a interakce predátora vs. aktivita
predátora) byl neprůkazný.
Obecně platí, že pokud analyzujeme proměnnou vyjádřenou jako preferenci (v našem
případě např. preferenci bezpečné strany), tak pokud se konfidenční intervaly této proměnné
nachází nad hranicí nulové preference, dá se to považovat za důkaz, že testovaní jedinci tuto
stranu při konfrontaci s jednotlivými predátory preferují (Volfová et al, 2010; in print).
Teoreticky se může stát, že se reakce gekončíků na jednotlivé predátory neliší a že tuto
stranu preferují všichni. V takových případech je lepší analyzovat proměnnou ještě pomocí
preference než pouze procentuálním vyjádřením času.
Vyjádření preference bezpečné strany vzhledem k jednotlivým predátorům ukázalo,
že při setkání s kontrolním predátorem (P. apodus) i s některými hadími predátory
(G. colubrinus, M. monspessulanus) neprojevovali gekončíci žádnou preferenci bezpečné
strany. Při konfrontaci s predátory S. diadema, E. q. quatuorlineata, H. hippocrepis
a L. getula californiae gekončíci preferovali bezpečnou stranu, přičemž největší preference
prázdné krabičky se ukázala při kontaktu s hadem E. johnii (Obr. 5.5). Vlivy jednotlivých
druhů predátorů na chování gekončíka byly mezi sebou porovnávány pomocí analýzy GLM
a následných LSD post hoc testů, přičemž od kontroly (P. apodus) se signifikantně odlišuje
pouze had E. johnii.
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Obr. 5.5 Vyjádření preference bezpečné strany při chování – pasivní ležení u prázdné krabičky (close
to hollow) – vzhledem k jednotlivým predátorům (GLM; NS).
Hadí predátoři signifikantně odlišní od kontrolního predátora (P. apodus) jsou označeni (*). Predátoři
byli mezi sebou porovnáváni pomocí analýzy GLM a následně LSD post hoc testy. Pro výpočet
byla použita data tranformovaná pomocí funkce arcsinus.

Znázornění preference bezpečné strany vzhledem k druhu predátora u jednotlivých
populací gekončíka nočního (typ gekončíka – LAB / laboratorní, PAK / pákistán (viz kapitola
4.1)) navíc ukazuje, že populace LAB a PAK projevují při konfrontaci s predátorem rozdílnou
míru opatrnosti (Obr. 5.6). Zatímco v rámci laboratorní populace se rozdíl v preferencích
bezpečné strany mezi predátory neprokázal a jedinci se všem predátorům vyhýbali přibližně
stejně, tak u pákistánské populace (odchovaní F1 potomci jedinců z volné přírody) se ukázala
různá míra opatrnosti vzhledem k předloženým predátorům. Jedinci pákistánské populace
projevovali zvýšenou míru opatrnosti při setkání s hady S. diadema, E. q. quatuorlineata,

H. hippocrepis, L. getula californiae, nejvíce pak při konfrontaci s E. johnii. U hadů
G. colubrinus a M. monspessulanus gekončíci bezpečnou stranu nepreferovali a nejméně
opatrnosti projevovali při kontaktu s kontrolou (P. apodus). Vlivy jednotlivých druhů
predátorů na chování daných populací gekončíka byly mezi sebou porovnávány pomocí
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analýzy
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hoc
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přičemž

hadi

S.

diadema,

E. q. quatuorlineata, H. hippocrepis, L. getula californiae a E. johnii se signifikantně odlišují
od kontroly (P. apodus).
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Obr. 5.6 Vyjádření preference bezpečné strany při chování – pasivní ležení u prázdné krabičky (close to
hollow) – u daných populací (LAB / laboratorní, PAK / F1 odchovaní potomci jedinců z přírody, viz
kapitola 4.1) vzhledem k druhu predátora (GLM; F (7,211) = 2.06; p = 0.049).
Hadí predátoři signifikantně odlišní od kontrolního predátora (P. apodus) v rámci jedné populace
gekončíků jsou označeni (*). Predátoři byli mezi sebou porovnáváni pomocí analýzy GLM a

následně LSD post hoc testy.

5.2.2 blízká explorace predátora
Při analýze proměnné – blízká explorace predátora (explore predator) – byly použity
tytéž faktory jako v předchozím případě, tj. typ gekončíka, druh predátora, aktivity predátora
a interakce typ gekončíka vs. druh predátora, druh predátora vs. aktivita predátora. Všechny
testované faktory přispěly k vysvětlení celkového modelu (GLM; F
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přičemž průkazná vyšla pouze interakce druh predátora vs. aktivita predátora (GLM;
F

(5,225)

= 2.42; p = 0.037).
Vyjádření preference explorace krabičky s predátorem vzhledem k jednotlivým

predátorům ukázalo, že gekončíci zblízka explorují nejvíce hada M. monspessulanus
a kontrolu (P. apodus) a nevykazují tak preferenci žádné strany. Hady S. diadema,

H. hippocrepis, L. getula californiae a G. colubrinus zkoumají gekočíci zblízka méně a více se
věnují exploraci prázdné krabičky. Blízké exploraci hadů E. q. quatuorlineata a E. johnii se
testovaní jedinci spíše vyhýbají, tj. neprojevují žádnou preferenci explorace krabičky
s predátorem (Obr. 5.7). Vlivy jednotlivých druhů predátorů na chování gekončíka byly mezi
sebou porovnávány pomocí analýzy GLM a následných LSD post hoc testů, přičemž od
kontroly (P. apodus) se signifikantně odlišuje pouze had E. johnii.
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Obr. 5.7 Vyjádření blízké explorace krabičky s predátorem (explore predator) vzhledem k jednotlivým
predátorům (GLM; NS).
Hadí predátoři signifikantně odlišní od kontrolního predátora (P. apodus) jsou označeni (*). Predátoři
byli mezi sebou porovnáváni pomocí analýzy GLM a následně LSD post hoc testy. Pro výpočet
byla použita data tranformovaná pomocí funkce arcsinus.
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GLM model pro vyjádření míry preference explorace krabičky s predátorem naznačil,
že při blízkém zkoumání predátora hraje roli nejen druh predátora, ale také jeho aktivita
během pokusu (Obr. 5.8). Gekončíci se věnovali zkoumání predátora různě dlouhou dobu
v závislosti na tom, zdali byl predátor během pokusu aktivní či pasivní. Pro porovnání vlivu
jednotlivých predátorů a jejich aktivity během pokusu na chování gekončíka byla použita
analýza GLM a následně LSD post hoc testy. Průkazný rozdíl v chování jedince v závislosti na
aktivitě predátora při pokusu se ukázal při konfrontaci s hadem L. getula californiae
a kontrolou (P. apodus). Aktivní predátor P. apodus se dále odlišoval jak od aktivních hadů

E. q. quatuorlineata, L. getula californiae, E. johnii, G. colubrinus, tak od pasivních hadů
S. diadema, E. q. quatuorlineata, H. hippocrepis).

Obr. 5.8 Graf ilustrující poměr pokusů (počty pokusů ve sloupcích), při kterých byl daný predátor
aktivní a při kterých byl pasivní.
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5.2.3 celková délka postojů
Dalším prvkem antipredačního chování, pro nějž byl sestaven GLM model, je
proměnná – celková délka postojů (posture all time) – vyjádřená jako celková délka všech
postojů během pokusu na jedince. Pro výpočet byla použita data transformovaná pomocí
druhé odmocniny. K vysvětlení celkového modelu tohoto chování (GLM; F

(14,237)

= 5.10;

p < 0.001) signifikantně přispěly všechny testované faktory, a to druh predátora (GLM;
F

(7,237)

= 7.02; p < 0.001) (Obr. 5.10), aktivita predátora (GLM; F (1,237) = 28.89; p < 0.001)

(Obr. 5.11), interakce druh predátora vs. aktivita predátora (GLM; F
a hmotnost gekončíka (GLM; F

(1,237)

(5,237)

= 3.09; p = 0.010)

= 4.07; p = 0.045).

Postoje jako projev specifického antipredačního chování dělali gekončíci při
konfrontaci se všemi predátory, avšak u každého predátora v jiné míře (Obr. 5.9).

Obr. 5.9 Graf ilustrující poměr jedinců (počet jedinců s postojem a bez postoje ve sloupcích), kteří
dělali při konfrontaci s daným predátorem postoje a kteří je nedělali.
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S počtem jedinců, kteří při setkání s predátorem postoj použili, koreluje i délka
postoje. Častěji byly postoje pozorovány u hadů S. diadema, E. q. quatuorlineata,

H. hippocrepis, L. getula californiae a E. johnii, přičemž v nich gekončíci setrvávali celkově
delší dobu. U hadů G. colubrinus, M. monspessulanus a u kontroly (P. apodus) byly postoje
vzácnější a testovaní jedinci věnovali postojům i méně času (Obr. 5.10). Vlivy jednotlivých
druhů predátorů na chování gekončíka byly mezi sebou opět porovnávány pomocí analýzy
GLM a následných LSD post hoc testů, přičemž od kontroly (P. apodus) se signifikantně
odlišují hadi S. diadema, E. q. quatuorlineata, H. hippocrepis, L. getula californiae a E. johnii.
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E. johnii
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E. q. quatuorlineata L. g. californiae
G. colubrinus
M. monspessulanus
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Obr. 5.10 Vyjádření proměnné – celková délka postojů (posture all time) – vzhledem k jednotlivým
predátorům (GLM; F (7,237) = 7.02; p < 0.001).
Hadí predátoři signifikantně odlišní od kontrolního predátora (P. apodus) jsou označeni (*).

Predátoři byli mezi sebou porovnáváni pomocí analýzy GLM a následně LSD post hoc testy.
Proměnná byla transformována pomocí druhé odmocniny.
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Čas věnovaný postoji při kontaktu s danými predátory souvisel také s aktivitou
predátora, tj. gekončíci dělali postoje častěji a delší dobu na predátory, kteří byli během
pokusu aktivní (Obr. 5.11). Podle post hoc testů (LSD) se signifikantní rozdíl v chování
jedince ukázal při konfrontaci s aktivním hadem H. hippocrepis, který se odlišuje od všech
ostatních predátorů. Reakce na aktivní kontrolu (P. apodus ) se odlišovala pouze od reakcí na
aktivní hady S. diadema, H. hippocrepis, L. getula californiae. Reakce gekončíků na pasivní
kontrolu (P. apodus) se lišila jak od reakcí na aktivní hady druhů S. diadema,

E. q. quatuorlineata, H. hippocrepis, L. getula californiae, E. johnii, M. monspessulanus, tak
na pasivního hada H. hippocrepis.
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Obr. 5.11 Vyjádření proměnné – celková délka postojů (posture all time) – vzhledem k aktivitě
predátorů při pokusu (aktivní 1, pasivní 0), (GLM; F (1,237) = 28.89; p < 0.001).
Proměnná byla transformována pomocí druhé odmocniny.
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5.2.4 celkový počet olíznutí
Pro analýzu proměnné – celkový počet olíznutí (licking all) – byl podobně jako výše
vytvořen optimální GLM model, kde kategoriálními vysvětlujícími proměnnými byly typ
gekončíka, druh predátora a aktivita predátora během pokusu. Kontinuálním prediktorem
modelu byla hmotnost gekončíka. Pro výpočet byla použita data transformovaná pomocí
druhé odmocniny. Celkový model vyšel průkazný (GLM; F

(10,241)

= 4.22; p < 0.001), přičemž

jako signifikantní faktor se pro olizování ukázal být druh predátora (GLM; F

(7,241)

= 4.10;

p < 0.001), (Obr. 5.12). Pro porovnání vlivu jednotlivých predátorů na chování gekončíka
byla opět použita analýza GLM a následně LSD post hoc testy, přičemž od kontroly
(P. apodus) se lišili hadi S. diadema, H. hippocrepis, L. getula californiae, G. colubrinus
a M. monspessulanus (Obr. 5.12).
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Obr. 5.12 Vyjádření proměnné – celkový počtu olíznutí (licking all) – vzhledem k jednotlivým
predátorům (GLM; F (7,241) = 4.10; p < 0.001).
Hadí predátoři signifikantně odlišní od kontrolního predátora (P. apodus) jsou označeni (*). Predátoři

byli mezi sebou porovnáváni pomocí analýzy GLM a následně LSD post hoc testy. Proměnná
byla transformována pomocí druhé odmocniny.
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5.2.5 konečná pozice gekončíka při pokusu
V případě souhrnné proměnné – konečná pozice gekončíka při pokusu (last position
of gecko) – byl pro porovnání dat použit analogický model GLZ (s logit link function), který
umožňuje počítat s binomickým rozdělením dat. Kategoriální vysvětlující proměnnou byl druh
predátora a kontinuálním prediktorem byla hmotnost gekončíka. V GLZ vyšly rozdíly
v konečné pozici gekončíků mezi jednotlivými druhy predátorů statisticky průkazné (GLZ;
Wald X

2(7)

= 14.20; p = 0.048), (Obr. 5.13). Většina gekončíků (55 – 70 %) zůstala na

konci pokusu nezávisle na predátorovi na bezpečné straně terária / u prázdné krabičky,
přičemž nejvíce opatrnosti (téměř 90 % jedinců) projevovali gekončíci při setkání s E. johnii
(Obr. 5.13).

Obr. 5.13 Zobrazení konečné pozice gekončíka při pokusu (last position of gecko) vzhledem
k jednotlivým predátorům.
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5.3 REAKCE DOSPĚLÝCH JEDINCŮ NA HADÍHO PREDÁTORA
Pro analýzu jednotlivých prvků chování gekončíků kategorie ADULT byl vždy vytvořen
podobně jako u mláďat GLM model, kde kategoriálními vysvětlujícími proměnnými byly typ
gekončíka, druh predátora a aktivita predátora, kontinuálním prediktorem byla pak hmotnost
gekončíka (Tab. 5.1). Počítány byly také interakce faktorů typ gekončíka vs. druh predátora
a druh predátora vs. aktivita predátora. Některé GLM modely byly redukovány metodou
postupného vylučování proměnných, avšak směrem vedoucím ke zlepšení celkového modelu.
Výsledky analýz jednotlivých vybraných behaviorálních proměnných u dospělých
jedinců jsou shrnuty v následujících podkapitolách (5.3.1 – 5.3.5).

5.3.1 pasivní ležení u prázdné krabičky
Analýza GLM chování – pasivní ležení u prázdné krabičky (close to hollow) – nebyla
celkově průkazná. Žádný faktor (viz výše) nevyšel signifikantní, tj. u gekončíků se neprokázal
žádný behaviorální rozdíl vzhledem k jednotlivým predátorům (Obr. 5.14). Čas věnovaný
tomuto chování u všech predátorů byl přibližně stejný (37 – 45 % z celkové délky pokusu).
Chování bylo stejně jako u mláďat vyjádřeno jako procento času a pro normalizaci dat byla
použita funkce arcsinus.
Podobně jako u mláďat byl sestaven i GLM model tohoto chování z hlediska
preference bezpečné strany. Celkový model však nebyl statisticky průkazný a ani jeden
z testovaných faktorů (typ gekončíka, druh predátora, aktivita predátora, hmotnost
gekončíka, interakce faktorů typ gekončíka vs. druh predátora a druh predátora vs. aktivita
predátora)

signifikantně

nepřispěl

k

vysvětlení

transformována pomocí funkce arcsinus.
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Obr. 5.14 Procento času strávené ležením u prázdné krabičky během pokusu (percent close
to hollow) vzhledem k jednotlivým predátorům (GLM; NS).
Proměnná byla transformována pomocí funkce arcsinus.

Dospělí jedinci projevovali opatrnost u všech predátorů, přičemž hadům E. johnii
a G. colubrinus se jasně vyhýbali, tj. preferovali bezpečnou stranu terária (Obr. 5.15).
Z obrázku 5.15 je zřejmé, že vážené průměry a jejich konfidenční intervaly u hadů E. johnii
a G. colubrinus se pohybují oba nad hranicí nulové preference, což se dá považovat za
důkaz, že i dospělí jedinci preferovali u zmíněných hadích predátorů bezpečnou stranu
(Volfová et al, 2010; in print).
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Obr. 5.15 Preference bezpečné strany při chování – pasivní ležení u prázdné krabičky (close to
hollow) – vzhledem k jednotlivým predátorům (GLM; NS).
Proměnná byla transformována pomocí funkce arcsinus.

5.3.2 blízká explorace predátora
GLM model vysvětlující vliv faktorů (typ gekončíka, druh predátora, aktivita predátora,
hmotnost gekončíka, interakce faktorů typ gekončíka vs. druh predátora a druh predátora vs.
aktivita predátora) na chování – blízká explorace predátora (explore predator) – nebyl
celkově průkazný, ani když byla provedena postupná redukce proměnných směrem
k vylepšení tohoto modelu. Chování bylo stejně jako v předchozím případě vyjádřeno jako
preference jedné strany (v tomto případě preference krabičky s predátorem) a pro
normalizaci dat byla použita funkce arcsinus. Gekončíci zkoumali zblízka všechny předložené
predátory. Míra jejich opatrnosti vůči všem predátorům byla v zásadě stejná a gekončíci
nepreferovali žádnou ze zkoumaných stran, a to ani na základě zobrazení konfidenčních
intervalů váženého průměru.
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5.3.3 celková délka postojů
Optimální model vytvořený pro analýzu proměnné – celková délka postojů (posture all
time) – byl sestaven z proměnných typ gekončíka, aktivita predátora a jejich vzájemné
interakce. Vyšetřované chování bylo vyjádřeno jako celková délka všech postojů během
pokusu na jedince a pro výpočet byla data transformována pomocí druhé odmocniny. Tento
model byl statisticky průkazný (GLM; F

(5,159)

= 3.12; p = 0.010). Celková délka postojů vyšla

v této analýze signifikantně závislá na typu gekončíka (GLM; F

(2,159)

= 4.35; p = 0.015)

(Obr. 5.16), vliv ostatních faktorů byl neprůkazný.

7

6

posture all time

5

4

3

2

1

0

-1

PAK

LAB

P

type of gecko

Obr. 5.16 Závislost proměnné – celková délka postojů (posture all time) – na typu
(populaci)
gekončíka (LAB / laboratorní, PAK / odchovaní F1 potomci jedinců z přírody, P / jedinci odchycení
v přírodě, viz kapitola 4.1), (GLM; F (2,159) = 4.35; p = 0.015).

Proměnná byla transformována pomocí druhé odmocniny.
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Gekončíci laboratorní populace (LAB) a odchovaní dospělí F1 potomci jedinců z volné
přírody (PAK) reagovali na přítomnost predátora podobně, postoje využívali častěji
a setrvávali v nich kratší dobu. Gekončíci odchycení z volné přírody (P) postoje při střetu
s predátorem využívali sporadicky, ale byly většinou delší. Obrázek 5.16 zobrazuje celkovou
délku postoje na jedince v dané populaci, přičemž je třeba si uvědomit, že frekvence
jednotlivých postojů byla u jedinců daných populací různá (viz výše). Postoje byly
zaznamenány jako antipredační reakce na všechny predátory, přičemž se mezi populacemi
dospělých gekončíků ukázala odlišnost v odpovědi na aktivitu predátora během pokusu
(rozdíl na hranici statistické průkaznosti p ≤ 0.1; GLM, F

(2,159)

= 2.78, p = 0.065). Zatímco

jedinci populace P i PAK dělali postoje na aktivního i pasivního predátora téměř ve stejné
míře, populace LAB reagovala na aktivitu predátora zvýšenou mírou postojů.

5.3.4 celkový počet olíznutí
Proměnná – celkový počet olíznutí (licking all) – bylo obdobně analyzováno pomocí
optimálního GLM modelu, kde kategoriálními vysvětlujícími proměnnými byly typ gekončíka
a aktivita predátora během pokusu. Počítána byla i jejich vzájemná interakce. Kontinuálním
prediktorem modelu byla opět hmotnost gekončíka. Pro výpočet byla použita data
transformovaná pomocí druhé odmocniny. Celkový model vyšel statisticky průkazný (GLM;
F

(6, 158)

= 2.28; p = 0.039), přičemž jako signifikantní faktor se pro olizování ukázala být

pouze aktivita predátora (GLM; F

(1,158)

= 6.82; p = 0.010). Gekončíci více chemicky

prozkoumávali predátora, který byl během pokusu pasivní (Obr. 5.17, 5.18).
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Obr. 5.17 Vyjádření proměnné – celkový počet olíznutí (licking all) – vzhledem k aktivitě
predátorů při pokusu (aktivní 1, pasivní 0), (GLM; F (1,158) = 6.82; p = 0.010).

Proměnná byla transformována pomocí druhé odmocniny.

Obr. 5.18 Graf ilustrující poměr pokusů (počet pokusů ve sloupcích), při kterých byl daný
predátor aktivní a při kterých byl pasivní.
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5.3.5 konečná pozice gekončíka při pokusu
V neposlední řadě byla analyzována souhrnná proměnná – konečná pozice gekončíka
při pokusu (last position of gecko). Pro porovnání dat byl jako u mláďat použit analogický
model GLZ (s logit link function), který umožňuje počítat s binomickým rozdělením dat. Jako
faktory byly vybrány proměnné: typ gekončíka, druh predátora, jejich vzájemná interakce a
hmotnost gekončíka. V konečné pozici gekončíků nebyl mezi jednotlivými druhy predátorů
statisticky průkazný rozdíl. Většina gekončíků (70 %) zůstala na konci pokusu nezávisle na
predátorovi na bezpečné straně terária / u prázdné krabičky (Obr. 5.19).

Obr. 5.19 Zobrazení konečné pozice gekončíka při pokusu (last position of gecko)
vzhledem k jednotlivým predátorům.

55

výsledky

5.4 POROVNÁNÍ REAKCÍ MLÁĎAT A DOSPĚLÝCH JEDINCŮ
Porovnávány byly vybrané prvky chování, které byly již samostatně hodnoceny
u jednotlivých věkových kategorií (viz kapitola 5.2, 5.3). Srovnání antipredačního chování při
konfrontaci s predátorem u mláďat a dospělých jedinců bylo provedeno na redukovaném
počtu predátorů. Na základě pozorování reakcí u mláďat byli pro otestování antipredační
reakce u dospělých jedinců vybráni predátoři sympatrický E. johnii, alopatrický G. colubrinus
a jako kontrola P. apodus (viz kapitola 4.1). Tato trojice predátorů byla testována u obou
věkových kategorií, což umožňuje porovnání antipredačních reakcí mláďat a dospělých
jedinců na daných vybraných predátorech.
Pro analýzu jednotlivých prvků chování gekončíků byl jako v předešlých případech
vždy vytvořen GLM model, kde kategoriálními vysvětlujícími proměnnými byly věk gekončíka,
druh predátora a aktivita predátora, kontinuálním prediktorem byla pak hmotnost gekončíka
(Tab. 5.1). Počítány byly opět i interakce faktorů typ gekončíka vs. druh predátora a druh
predátora vs. aktivita predátora. Mnohdy byl pak daný GLM model optimalizován metodou
postupného vylučování proměnných, kdy došlo k vylepšení celkového modelu.
Výsledky analýz jednotlivých vybraných behaviorálních proměnných u obou věkových
kategorií jsou shrnuty v následujících podkapitolách (5.4.1 – 5.4.5).

5.4.1 pasivní ležení u prázdné krabičky
Pro chování – pasivní ležení u prázdné krabičky (close to hollow) – byl vytvořen
optimální GLM model, kde byly použity faktory věk gekončíka, druh predátora, jejich
vzájemná interakce a hmotnost gekončíka. Celkový model byl statisticky průkazný (GLM;
F (6,254) = 4.63; p < 0.001). K vysvětlení modelu signifikantně přispěly proměnné druh
predátora (GLM; F (2,254) = 3.49; p = 0.032) (Obr. 5.20) a interakce věku gekončíka
a druhu predátora (GLM; F (2,254) = 4.96; p = 0.008) (Obr. 5.21). Gekončíci se vyhýbali
především hadovi E. johnii, kdy na bezpečné straně terária trávili až 55 % z celkového času
pokusu (Obr. 5.20).
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Obr. 5.20 Procento času strávené ležením u prázdné krabičky během pokusu (close to hollow) vzhledem
k jednotlivým predátorům (GLM; F (2,254) = 3.49; p = 0.032).
Hadí predátoři signifikantně odlišní od kontrolního predátora (P. apodus) jsou označeni (*). Predátoři byli

mezi sebou porovnáváni pomocí analýzy GLM a následně LSD post hoc testy. Proměnná byla
transformována pomocí funkce arcsinus.

Z hlediska věkových kategorií byl výrazný rozdíl v daném chování mláďat a dospělých
jedinců zaznamenán u hada E. johnii. Zatímco mláďata trávila na bezpečné straně až 80 %
času, dospělí jedinci maximálně 40 % času. U hada G. colubrinus a kontroly P. apodus byl
trend obou věkových kategorií podobný (Obr. 5.21). Vlivy jednotlivých predátorů na chování
daných věkových kategorií gekončíka byly mezi sebou porovnávány pomocí analýzy GLM
a následně LSD post hoc testy, přičemž od kontroly (P. apodus) se signifikantně odlišuje had

E. johnii, a to jen v rámci kategorie mláďat.
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Obr. 5.21 Procento času strávené ležením u prázdné krabičky během pokusu (close to hollow) u daných
věkových kategorií (JUVENILE / mláďata, ADULT / dospělí jedinci) vzhledem k druhu predátora (GLM;
F (2,254) = 4.96; p = 0.008).
Hadí predátoři signifikantně odlišní od kontrolního predátora (P. apodus) v rámci jedné kategorie
gekončíků jsou označeni (*). Predátoři byli mezi sebou porovnáváni pomocí analýzy GLM a

následně LSD post hoc testy. Proměnná byla transformována pomocí funkce arcsinus.

Optimální GLM model vysvětlující vliv faktorů (věk gekončíka, druh predátora a jejich
vzájemné interakce) na chování – pasivní ležení u prázdné krabičky (close to hollow) –
z hlediska preference bezpečné strany byl také celkově průkazný (GLM; F

(5,234)

= 4.44;

p = 0.042). K vysvětlení modelu signifikantně přispěl jen faktor druh predátora (GLM;
F

(2,234)

= 4.44; p = 0.013) (Obr. 5.22), ostatní faktory byly neprůkazné. Gekončíci opět silně

preferovali bezpečnou stranu při konfrontaci s hadem E. johnii. Při setkání s hadem

G. colubrinus projevovali jedinci také jistou míru opatrnosti, avšak u kontroly (P. apodus)
preferenci bezpečné strany nevykazovali (Obr. 5.22). Vlivy jednotlivých druhů predátorů na
chování gekončíka byly mezi sebou porovnávány pomocí analýzy GLM a následných LSD post
hoc testů, přičemž od kontroly (P. apodus) se signifikantně odlišuje pouze had E. johnii.
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Obr. 5.22 Vyjádření preference bezpečné strany při chování – pasivní ležení u prázdné krabičky
(close to hollow) – vzhledem k jednotlivým predátorům (GLM; F (2,234) = 4.44; p = 0.013).
Hadí predátoři signifikantně odlišní od kontrolního predátora (P. apodus) jsou označeni (*).

Predátoři byli mezi sebou porovnáváni pomocí analýzy GLM a následně LSD post hoc testy.
Proměnná byla transformována pomocí funkce arcsinus.

5.4.2 blízká explorace predátora
Chování – blízká explorace predátora (explore predator) – bylo také analyzováno
z hlediska preferencí, a to v tomto případě byla preference zkoumání krabičky s predátorem.
Celkový GLM model vyšel však statisticky neprůkazný, přičemž nepomohla ani optimalizace
proměnných vedoucí ke zlepšení celkového modelu. Žádný z testovaných faktorů (věk
gekončíka, druh predátora, hmotnost gekončíka a interakce faktorů věk gekončíka vs. druh
predátora) nepřispěl signifikantně k vysvětlení modelu. Gekončíci zkoumali zblízka všechny
predátory, avšak u žádného z nich se neprojevila významná preference některé strany.
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5.4.3 celková délka postojů
V optimálním GLM modelu, který byl vytvořený pro analýzu proměnné – celková délka
postojů (posture all time) – figurovaly faktory věk gekončíka, druh predátora, jejich
vzájemná interakce a hmotnost gekončíka. Vyšetřované chování bylo vyjádřeno jako celková
délka všech postojů během pokusu na jedince a pro výpočet byla data transformována
pomocí druhé odmocniny. Celkový model byl statisticky průkazný (GLM; F

(6,254)

= 2.69;

p = 0.015). K vysvětlení modelu signifikantně přispěly téměř všechny testované faktory.
Celková délka postojů vyšla v této analýze signifikantně závislá na věku gekončíka (GLM;
F

(1,254)

= 4.92; p = 0.028), na věku gekončíka vzhledem k jednotlivým predátorům (GLM;

F

(2,254)

= 3.38; p = 0.036) (Obr. 5.23) a na hmotnosti jedince (GLM; F

(1,254)

= 6.44;

p = 0.012). Vliv faktoru druh predátora vyšel na hladině statistické významnosti p ≤ 0.1
(GLM; F

(2,254)

= 2.44; p = 0.089). Vlivy jednotlivých druhů predátorů na chování daných

věkových skupin gekončíka byly mezi sebou porovnávány pomocí analýzy GLM a následných
LSD post hoc testů, přičemž od kontroly (P. apodus) se signifikantně odlišuje pouze had

E. johnii, a to jen v kategorii mláďat.
Postoje, specifické antipredační chování, byly používány při konfrontaci se všemi
predátory napříč oběma věkovými skupinami. Porovnání celkové délky postojů u mláďat
a dospělých vzhledem k jednotlivým predátorům ukázalo, že mláďata v případě setkání
s hadem E. johnii tráví více času v postoji než dospělí jedinci. U ostatních predátorů
(G. colubrinus, P. apodus) se projevuje stejný trend u mláďat i u dospělých. Celková délka
postoje u dospělých jedinců se vzhledem k jednotlivým predátorům příliš nelišila (Obr. 5.23).
Postoj také závisí na váze jedince, kdy postoje dělali déle spíše jedinci o menší hmotnosti
(příloha, Obr. 9.1).
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Obr. 5.23 Vyjádření celkové délky postojů (posture all time) u daných věkových kategorií
(JUVENILE / mláďata, ADULT / dospělí jedinci) vzhledem k jednotlivým predátorům (GLM;
F (2,254) = 3.38; p = 0.036).
Hadí predátoři signifikantně odlišní od kontrolního predátora (P. apodus) v rámci jedné kategorie
gekončíků jsou označeni (*). Predátoři byli mezi sebou porovnáváni pomocí analýzy GLM a

následně LSD post hoc testy. Proměnná byla transformována pomocí druhé odmocniny.

5.4.4 celkový počet olíznutí
GLM model proměnné – celkový počet olíznutí (licking all) – sestávající z faktorů věk
gekončíka, druh predátora, jejich vzájemné interakce a aktivita predátora během pokusu
vyšel celkově statisticky neprůkazný. Žádný z testovaných faktorů nepřispěl k vysvětlení
celkového modelu. Pro výpočet byla použita data transformovaná pomocí druhé odmocniny.
Gekončíci chemicky explorovali všechny predátory podobně.
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5.4.5 konečná pozice gekončíka při pokusu
Na závěr byla analyzována ještě souhrnná proměnná – konečná pozice gekončíka při
pokusu (last position of gecko).

Pro porovnání dat byl použit GLZ model (binomial

distribution, logit link function). Faktory vstupující do analýzy byly: věk gekončíka, druh
predátora, jejich vzájemná interakce a hmotnost gekončíka. Konečná pozice gekončíků se
ukázala být signifikantně závislá na druhu predátora (GLZ; Wald X

2(2)

= 8.90; p = 0.012)

(Obr. 5.24). Zatímco při konfrontaci s hadem E. johnii zůstalo nezávisle na věkové kategorii
na bezpečné straně terária / u prázdné krabičky 80 % gekončíků, tak při setkání s hadem

C. colubrinus a kontrolou P. apodus jedinci preferovali bezpečnou stranu v obou případech
jen z 65 % (Obr. 5.24).

Obr. 5.24 Zobrazení konečné pozice gekončíka (last position of gecko) u jednotlivých věkových kategorií
(JUVENILE / mláďata, ADULT / dospělí jedinci) vzhledem k jednotlivým predátorům.
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6 DISKUZE
V současnosti existuje řada prací, které se zabývají antipredačním chováním ještěrů.
Testovala

se

široká

škála

hadích

predátorů

různých

biologických

vlastností

(sympatrie/alopatrie, potravní specializace, aktivní/pasivní lovec). Ve stejné míře byla velká
pozornost věnovaná včasné detekci predátora (především chemické, Cooper, 1990; Van
Damme & Castilla, 1996; Downes & Shine, 1998; Head, 2002) a také celé řadě life-history
parametrů kořisti při simulovaném útoku (chemická detekce, útěkové vzdálenosti; Amo et al,
2004a; Martín & López, 2003; Cooper & Hawlena, 2010). Přímá konfrontace s živým
predátorem není studována ve srovnání s výše zmíněnými studiemi tak často (Mori, 1990;
Leal & Rodrigues-Robles, 1995; Amo et al, 2006), i když se jedná z hlediska možností
rozpoznávání nebezpečného predátora o nejkomplexnější signál.
Problémem je i samotná antipredační reakce na predátora. Řada studií sleduje
a vyhodnocuje jen jednu dílčí reakci, např. útěkovou vzdálenost, latenci, olizování apod.
Přitom antipredační chování může zahrnovat a kombinovat celý soubor reakcí (olizování,
predační útok, obranný útok, předvádění ocasu (postoj), útěk; Dial et al, 1989). I v naší
studii bylo prvořadým úkolem odhalit chování, které souvisí s antipredační reakcí na
předkládané predátory a které nejlépe odráží nebezpečnost daného druhu predátora pro

Eublepharis macularius. Gekončíci se mohou natolik bát, že se k predátorovi ani nepřiblíží
(viz reakce na Eryx johnii), detekují ho z dálky a případné postoje jako projev specifického
antipredačního chování provádí na bezpečné straně terária. Vůči většině dalších hadích
predátorů (Spalerosophis diadema, Elaphe q. quatuorlineata, Hemorrhois hippocrepis,

Lampropeltis getula californiae) dělali gekončíci postoje kdekoliv v teráriu a projevovali jistou
míru zdrženlivosti, tj. odpočívali v bezpečné polovině terária a rovněž si tuto stranu vybírali
na

konci

pokusu.

U

ostatních

druhů

hadů

(Gongylophis

colubrinus,

Malpolon

monspessulanus) byla však přítomná i jiná forma antipredační reakce související s aktivní
explorací predátora (blízká explorace, olizování). Intenzivní, avšak méně častou antipredační
reakcí, pro niž se zvířata rozhodla, byl buď obranný útok nebo naopak rychlý útěk. Tyto
reakce nejjasněji odráží míru strachu z predátora, avšak jsou málo časté, a proto se nehodí
pro statistické vyhodnocování. Jednotlivá reakce neodráží celé antipredační chování, při
interpretaci výsledků se musí uvažovat vždy o jejich kombinaci.

63

diskuze

Zdá se, že k vyhodnocování používají gekončíci více klíčů, tj. více kanálů pro získávání
relevantní informace a ty mezi sebou alternují. Gekončíci na příklad nevyhodnocují nebezpečí
pouze na základě chemických signálů, ale důležitá je i inspekce predátora z blízka
(G. colubrinus, M. monspessulanus, P. apodus). Gekončíci explorují predátora z blízka tam,
kde se bojí méně. Náš pokus je však hodně benevolentní, tj. gekončík může volit mezi řadou
antipredačních strategií, zatímco jiné pokusy s předkládáním pachu predátora na tyčince
těsně před rostrum (Dial et al, 1989; Amo et al, 2004b) či simulující napadení predátorem
(Amo et al, 2004a) dovolují pouze omezenou škálu reakcí (olizování, útěk, útok). Takové
alternativní metodiky vyžadují okamžité rozhodnutí zvířete bez možnosti bližšího zkoumání
daného predátora. To se však nehodí pro odhalení způsobu, jak ještěři vyhodnocují různou
míru nebezpečnosti predátora. Metodikou, kterou jsme zvolili, je tedy možné prokázat
antipredační reakci a to včetně přímého kontaktu s predátorem, avšak reakce gekončíka je
relativně slabá vůči reakci na přímý kontakt predátora, ale průkazná.
Naše metodika neumožňuje jednoznačně definovat jednotlivé chování, které by samo
o sobě vyjadřovalo celkové vyhodnocení nebezpečnosti predátora. Jednotlivé reakce
gekončíka při konfrontaci s hadími predátory byly srovnávány vždy s reakcemi na kontrolního
predátora. Použití blavora (P. apodus) mělo řadu výhod. Vzhledem k tomu, že má blavor hadí
tvar těla, tak není vizuálně příliš k rozeznání od hadího predátora a gekončíci ho detekují
spíše chemicky. Antipredační chování mláďat v konfrontaci s predátory mělo podobný trend
v rámci všech vybraných prvků chování (pasivní ležení u prázdné krabičky, blízká explorace
predátora, postoje, olizování, konečná pozice gekončíka při pokusu). Největší opatrnost
projevovala mláďata pokaždé u hada E. johnii, který se vždy signifikantně lišil od kontroly
(P.apodus). Velkou obezřetnost vzhledem ke kontrole projevovala často i u užovkovitých
hadů (S. diadema, E. q. quatuorlineata, H. hippocrepis, L. getula californiae). Méně opatrná
byla pak mláďata při konfrontaci s hady (G. colubrinus, M. monspessulanus) a na blavora
(P. apodus) reagovala nejméně. Dospělí jedinci projevovali větší opatrnost u všech
vybraných predátorů (E. johnii, G. colubrinus, P. apodus). Nejvíce se vyhýbali hadu E. johnii,
avšak ve srovnání s kontrolou byl rozdíl neprůkazný.
Z hlediska věkových kategorií reagují na hadího predátora mláďata i dospělí větší
mírou opatrnosti (pasivní ležení na bezpečné straně terária). Obecně více reaktivní jsou
mláďata. Mláďata mají odlišnou antipredační strategii než dospělí, ale v zásadě se chovají
více obezřetně. Tato zvýšená opatrnost celkem logicky odpovídá tomu, že hadi obecně
projevují větší tlak na menší zvířata, obzvlášť odpovídá-li velikost mláďat optimální velikosti
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kořisti daného druhu, jako tomu bylo u námi testovaných druhů. Navíc, mláďata běhají
pomaleji a je snadnější je chytit (Martín & López, 2003). Mláďat je v přírodě také vždy
daleko víc než dospělých, protože u mnoha druhů ještěrů je velká mortalita mláďat (Pike et
al, 2008).
V našem případě nebyla testována zvířata úplně nejmladší, naopak byla testována
subadultní zvířata (7 a 8 měsíců stará), která již prodělala hlavní změnu antipredačního
chování závislou pouze na ontogenezi (mláďata do pátého měsíce jsou ještě reaktivnější, viz
poster, Kadochová et al, 2008). Jejich specifická reakce na konkrétní druh predátora by tedy
měla korespondovat i s rozpoznáním konkrétního predátora, ne jenom s obecně větší
opatrností.
Nejdůležitější je, že mláďata se většiny hadích predátorů bojí. Při konfrontaci s hadími
predátory (S. diadema, E. q. quatuorlineata, H. hippocrepis, L. getula californiae) projevují
podobnou míru preference bezpečné strany a zároveň je méně explorují. V konfrontaci
s těmito predátory setrvávají často a delší dobu v antipredačních postojích a některé z nich
(S. diadema, H. hippocrepis, L. getula californiae) také dostatečně prozkoumávají chemicky
(olizování). Nejintenzivnější reakce projevovali při setkání se sympatrickým hadem E. johnii.
V případě tohoto predátora se většinu času zdržovali v bezpečné zóně terária, přičemž blízké
exploraci se téměř nevěnovali. Pokud se věnovali postojům, bylo to vždy z bezpečné strany
terária. Vizuální detekce tohoto nebezpečného predátora byla zřejmě rozhodující a zvířata se
chemickému prozkoumávání tolik nevěnovala. E. johnii je ještěrožravý predátor, který se
běžně vyskytuje v Pákistánu v areálu druhu E. macularius . Pohybuje se v norách po malých
savcích, ve škvírách ve skalách, kde se s ním gekončík může setkat a v úkrytu před ním
nemůžou jednoduše prchnout. Setká-li se gekončík s E. johnii

na volném prostranství

umožní mu dostatečný odstup od predátora uniknout, neboť E. johnii útočí z besprostřední
blízkosti (Frynta pers. com.). Naproti tomu většina ostatních užovkovitých hadů jsou aktivní a
rychlí predátoři, kteří dokážou svou kořist aktivně pronásledovat. Proto se vyplácí chemická
detekce a při přímé konfrontaci obranné postoje, jako u příbuzného rodu Coleonyx (Dial et
al, 1989; Dial & Schwenk, 1996).
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Zajímavé je, že na hada G. colubrinus, který má stejnou ekologii jako E. johnii , avšak
vyskytuje se vzhledem k E. macularius alopatricky, mláďata projevovala slabou antipredační
odpověď. V případě E. johnii se jedná nejspíš o vrozenou a vysoce specifickou antipredační
reakci, která není generalizovaná na fylogeneticky příbuzné druhy predátorů. To je však
rozporuplné s prací (Balderas-Valdivia & Ramírez-Bautista, 2005), kde byly zkoumány reakce
korovce Heloderma horrydum vůči patnácti druhům testovaných hadů. Před šesti druhy
sympatrických ještěrožravých predátorů korovci výrazně unikali, další tři s jinou potravní
biologií ignorovali. Navíc zvířata antipredačně reagovala i na řadu alopatrických predátorů.
Autoři toto chování interpretují jako možné rozpoznání nebezpečného rodu nebo čeledi, které
proběhlo v evoluční minulosti predátora a kořisti.
Odlišnou míru opatrnosti projevovala mláďata i na alopatrického užovkovitého hada

M. monspessulanus. To však nejspíš souvisí s jeho chováním. M. monspessulanus se svým
chováním podobá kobrám z čeledi Elapidae. Je to rychlý lovec, který má zadní jedové zuby a
cítí-li se být ohrožený, napodobuje postoj kobry.
Trochu problematické je, že na další ze sympatrických predátorů S. diadema reagují
mláďata podobně jako na jiné užovkovité predátory (E. q. quatuorlineata, H. hippocrepis, L.

getula californiae) a reakce na tohoto predátora není specifická. Na sympatrii záleží, avšak
nezaručuje specifickou antipredační reakci. Specifickou vrozenou reakci mají gekončíci
zafixovanou jen vůči nejnebezpečnějším sympatrickým predátorům (E. johnii ). Ani míra
potravní specializace tuto míru nevysvětluje. Nejvíce reagují na E. johnii, který je dle
literatury spíše specializovaný na hlodavce. Nebezpečnost predátora zřejmě souvisí
s pozemním způsobem života. Všichni testovaní užovkovití predátoři, ke kterým se gekončíci
chovají stejně opatrně, jsou více (H. hippocrepis, L. getula californiae) či méně
(E. q. quatuorlineata) ještěrožraví, avšak antipredační chování gekončíků v našich pokusech
přímo nesouvisí s mírou potravní specializace na ještěry. Tento závěr je v rozporu s výsledky
studie (Dial et al, 1989), která naopak považuje míru ještěrožravosti za klíčový faktor při
anticipaci nebezpečnosti hadího predátora. Skutečnost, že potravní biologie může být kromě
sympatrie či alopatrie klíčová pro rozpoznání predátora tvrdí i další studie (Cooper, 1990; Dial
& Schwenk 1996; Van Damme & Quik 2001).
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Dospělí byli všichni stejně opatrní, třebaže o trochu méně než mláďata. Míra
opatrnosti se ukazuje hlavně v reakcích na E. johnii. Vliv přímé zkušenosti tedy není v našich
pokusech detekovatelný. Trendy, které ukazují odlišnou míru opatrnosti u laboratorní
populace (LAB) a F1 potomků jedinců z přírody (PAK) v kategorii mláďat, nelze spolehlivě
potvrdit, neboť máme málo dat na to, aby byl výsledek ověřen s větší jistotou. Protože tento
trend byl patrný pouze u mláďat, je to zřejmě výsledek umělé selekce, která způsobuje
menší opatrnost v kritickém období života. V dospělosti se míra opatrnosti vyrovnává
a zkušenosti z přírody zřejmě nehrají takovou roli.
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7 ZÁVĚR
1) Obecnou představu hadího predátora gekončíci nejspíš mají, protože se k většině
hadů chovají opatrně. Na druhou stranu je zesílená antipredační reakce cílená
vůči určitým druhům, ale jenom u mláďat.
2) Jelikož nejsilnější antipredační reakce gekončíka byla pouze na jeden ze dvou
sympatrických hadích druhů, intenzita antipredační odpovědi souvisí nejspíš
s kombinací několika vlastností predátora. Jde zřejmě o sympatrického hadího
predátora se specifickou biologií (se subteránním způsobem života). Tato
kombinace vlastností představuje pro gekončíky zvýšené riziko při setkání s tímto
predátorem. Míra ještěrožravosti není jednoduše korelovatelná s antipredačním
chováním gekončíků. Aktivita hada během pokusu má vliv pouze na některé
antipredační reakce, např. délku postojů.
3) Představa hadího predátora je spíše vrozená a v mládí podpořená zvýšenou
opatrností. Reaktivita dospělých jedinců potom klesá, i když se vůči hadům
chovají celkově opatrně. Rozdíl byl především v odpovědi na hada E. johnii, který
pro mláďata zřejmě představuje maximální možné nebezpečí, tudíž na něj silně
reagovala.
4) Antipredační reakce dospělých gekončíků není přímo závislá na potencionální
individuální zkušenosti s daným predátorem, protože reakce zvířat z přírody (P) se
kvalitativně neliší od dospělých zvířat odchovaných v zajetí (LAB i PAK). Avšak
u mláďat se intenzita antipredační odpovědi vzhledem k populaci mírně liší.
F1 generace potomků jedinců z přírody (PAK) výrazněji rozlišuje nebezpečné hadí
predátory (S. diadema, E. q. quatuorlineata, H. hippocrepis, L. g. californiae
a zejména

E.

johnii),

avšak

hady

(G. colubrinus,

M. monspessulanus)

a kontrolního ještěra (P.apodus) považují za méně nebezpečné. Mláďata
laboratorní populace (LAB) projevují všude stejnou míru opatrnosti. K potvrzení
tohoto trendu by bylo však potřeba otestovat mnohem více jedinců. Zdá se tedy,
že umělá selekce probíhající v chovu má za následek sníženou specificitu
vrozených antipredačních reakcí, ne jednoduchý pokles všeobecné opatrnosti.
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9 PŘÍLOHY
9.1 PŘEHLED POUŽITÝCH PREDÁTORŮ A POČTY GEKONČÍKŮ

Predátor

predátor
N
N mláďata N dospělí
subadult/adult predátor (LAB,PAK) (LAB,PAK,P)

1 Spalerosophis diadema

subadult

3

32

-

2 Elaphe quatuorlineata

subadult

5

32

-

3 Hemorrhois hippocrepis

subadult

3

30

-

4 Lampropeltis getula californiae

subadult

4

30

-

5 Eryx johnii

adult

6

34

55

6 Gongylophis colubrinus

adult

6

34

55

7 Malpolon monspessulanus

subadult

3

32

-

8 Pseudopus apodus

subadult

3

30

55

-

33

254

165

Celkem

Tab. 9.1 Přehled použitých predátorů (1-7 hadi, 8 ještěr/kontrola), počet jedinců daného druhu
predátora a počet gekončíků použitých pro testování v jednotlivých věkových kategoriích
(JUVENILE / mláďata, ADULT / dospělí).
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9.2 POROVNÁVÁNÍ REAKCÍ MLÁĎAT A DOSPĚLÝCH JEDINCŮ
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Obr. 9.1 Závislost proměnné – celková délka postojů (posture all time) – na hmotnosti gekončíka bez ohledu
na věkovou kategorii (jednoduchá lineární regrese, y = 4,1456 - 0,0265*x; r = -0,0867; p = 0,1627;

r2 = 0,0075). Proměnná byla transformována pomocí druhé odmocniny.
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