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ABSTRAKT 

 
Diplomová práce se zabývá rodičovským chováním a rozpoznáváním mláďat u dvou 

druhů pouštních gekonů rodu Teratoscincus, konkrétně T. scincus a T. keyserlingii. Tito 

gekoni obývají velmi extrémní prostředí, kde není jednoduché přežít, obzvláště pro juvenilní 

mládě. Je tedy pravděpodobné, že mláďata žijí nějaký čas uvnitř teritoria rodičů. Rodiče je 

zde tolerují, a tím jim poskytují nepřímou formu rodičovské péče. 

V první část práce byla testována hypotéza o toleranci dospělých gekonů rodu 

Teratoscincus vůči mláďatům vlastního a cizího druhu. Hlavním cílem bylo zjistit, zda gekoni 

tolerují mláďata obecně či rozpoznávají mláďata vlastního druhu. Pro podporu hypotézy          

o toleranci mláďat, se dospělým gekonům žijícím v páru nechávala vajíčka v teráriu až do 

vylíhnutí mláděte. Dále byla testována reakce dospělých jedinců na přítomnost juvenilního 

mláděte gekončíka nočního, který byl vypuštěn do jejich terária. Cílem bylo zjistit, zda druhy, 

které v přírodě loví i jiné gekony vykazují predační chování vůči gekončíkům.  

V druhé části práce se přistoupilo ke standardnímu experimentu, který měl ověřit 

obecnou míru reaktivity u těchto druhů (taktilní stimul simulující útok predátora). Vyšší míra 

reaktivity u jednoho z druhů by mohla souviset s rozdílným chování vůči mláděti. 

Zdá se, že jsou oba druhy T.scincus i T.keyserlingii poměrně tolerantní k jiným 

nedospělým gekonům ve svém teritoriu. Mezi druhy byly pouze malé rozdíly v jejich celkové 

reakci na mláďata a mírný kvalitativní rozdíl v reaktivitě na stimulus simulující útok 

predátora. Dospělí gekoni obou druhů rovněž nenapadali a tolerovali juvenilní mláďata 

gekončíka nočního ve svém teráriu. 

 

Diplomová práce byla finančně podpořena grantem GAAV č. IAA 601 410 803           

a Výzkumným záměrem MŠMT č. 0021620828. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
rodičovská péče, mládě, tolerance, jedinec stejného druhu, teritorialita 
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ANNOTATION 
 

The diploma thesis deals with parental behavior and recognition of youngs by two 

kinds of desert geckos of genus Teratoscincus, specifically T. scincus and T. keyserlingii. The 

geckos inhabit a very extreme environment where it is not easy to survive, especially for the 

small hatchlings. Therefore, it is probable that small hatchlings live together with their parents 

in their territory for some time. If the parents tolerated them inside their territory, they would 

provide them with an indirect form of parental care.  

In the first part of the thesis the hypothesis that adults tolerate to the presence of 

juvenile conspecifics and heterospecifics (Eublepharis macularius) was tested. The main goal 

was to determine whether adults tolerate juveniles generally or whether they recognize 

juveniles conspecifics. To support the hypothesis of the adults’ tolerance of juveniles the eggs 

of the adult geckos living in pair were left in their terrarium until the hatching of the juvenile. 

Further, the reaction of adult geckos to the presence of a E. macularius juvenile (small), 

admitted into the terrarium, was tested. The aim was to find out whether the two kinds of 

geckos, preying other geckoes in the nature, show predatory behavior toward the                   

E. macularius.  

The standard experiment was carried out in the second part of the thesis. The 

experiment served for confirming the general degree of reactivity proper to the two kinds of 

geckos (tactile stimulus simulating an attack of a predator). A higher degree of reactivity by 

one of the two kinds of geckos could relate to possible differences in behavior toward a 

juvenile.  

It appears that the two kinds of geckos - T. scincus and T. keyserlingii - are quite 

tolerant to juvenile geckos in their territory. Among them, there were only small differences 

in their overall reaction to juveniles and a moderate qualitative difference in the reactivity to 

the stimuli simulating a predator’s attack. Also the adult geckos of both kinds did not attack 

but tolerated the juveniles of E. macularius in their terrarium. 

 

Thesis was financed by GAAV č. IAA 601 410 803 and grant Research plan MŠMT č. 

0021620828. 

 

KEY WORDS 
parental care, young, tolerance, conspecifics, territoriality 
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1  ÚVOD 

Gekoni rodu Teratoscincus jsou menší pozemní ještěři, kteří obývají extrémní pouštní 

biotopy centrální a jihozápadní Asie a Arabského poloostrova (Barnicoat 1994, Gardner 

2009). O reprodukční biologii a o chování těchto gekonů během reprodukční sezóny se 

vzhledem k náročnosti terénu a nebezpečnosti míst, kde žijí, příliš mnoho neví. Většina 

informací je získána z chovu v lidské péči, který je poměrně náročný. Gekoni rodu 

Teratoscincus nebývají obvykle chováni a už vůbec ne ve větším množství. Teoretické otázky 

spojené s typem sociality, s typem rozmnožovacího systému, či s mírou rodičovské investice 

lze však zodpovědět pouze zkoumáním většího počtu dospělých, pravidelně se 

rozmnožujících jedinců.  

Gekoni rodu Teratoscincus jsou monomorfní druhy (Balaďová 2006). Samci se od 

samic téměř neliší ve velikosti těla a jsou stejně zbarveni (Miller 1982, Allen 1988, Wai 1994, 

Barnicoat 1994, Balaďová 2006). Z terarijního chovu druhu T. keyserlingii je známo, že samci 

i samice vykazují velkou míru agonistického chování (Van Steijn 1991, Barnicoat 1994, Tytle 

& Papenfuss 1995, vlastní pozorování viz Kapitola 3). Barnicoat (1994) z terarijního 

pozorování zjistil, že je druh T. keyserlingii vysoce agresivní a teritoriální. Podle autora jsou 

teritoriální nejen samci, ale také samice. Sczerbak a Goulev (1986) v poušti Kyzylkum 

pozorovali, že má každý dospělý jedinec T. scincus své teritorium (domovský okrsek) a do 

teritoria jiného gekona nechodí. Zmíněné poznatky nasvědčují tomu, že jsou gekoni rodu 

Teratoscincus pravděpodobně monogamní a nejspíše vytvářejí páry s jedinci, kteří žijí 

v sousedním teritoriu.  

Investice do rozmnožování je větší pro samici, jelikož jsou vajíčka poměrně velká 

k poměru jejího těla resp. břicha (35% břicha u T. scincus, 37% břicha u T. keyserlingii)          

a mají vápenatou skořápku. Navíc samice snesou několik snůšek vajíček (3–4 snůšky -

Barnicoat 1994, většinou 3 snůšky a někdy až 5 snůšek - vlastní pozorování), obvykle po 

dvou za rok. Po vylíhnutí váží mládě pouze několik gramů a je poměrně malé (2–3.5 g, SVL1 

50–60 mm, Barnicoat 1994). Přežít v prostředí, které je aridní a plné predátorů, musí být 

velmi obtížné (Vitt 2000, Halena & Peréz-Mellado 2009). Aby se mláďata vyhnula velkému 

predačnímu tlaku, je možné, že žijí nějaký čas v blízkosti rodičů uvnitř jejich teritoria. Rodiče 

je zde tolerují a tím jim poskytují nepřímou formu rodičovské péče (review Shine 1988, 

Egernia whitii, Chaplle & Keogh 2006). Tímto chováním zvyšují nejen šance na přežití 

mláďat, které z tohoto soužití mají prospěch, ale zároveň i svoji inkluzivní fitness (review 

                                                 
1 SVL – délka těla (snout to vent lenght), od rostra po přední okraj kloaky (viz Balaďová 2006) 
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Shine 1988). Jelikož vetší druhy z rodu Teratoscincus loví i jiné druhy gekonů a menší ještěry 

(Miller 1982, Allen 1988, Kashkarov 2000), je pro dospělé jedince důležité rozpoznávat 

mláďata vlastní, nebo alespoň vlastního druhu, aby nedocházelo k infanticidě a kanibalismu. 

Z pohledu zvýšení inkluzivní fitness by teoreticky za příznivých podmínek (chov) mělo být 

pro gekony rodu Teratoscincus výhodné rozpoznávat  a tolerovat vlastní mláďata a tlumit své 

projevy agrese vůči nim, jako je tomu například u scinků Egernia stokesii, Egernia whitii       

a Tiliqua rugosa (Main & Bull 1996, While et al. 2009, Sinn et al. 2008). Obecným cílem 

diplomové práce je zjistit více informací právě o tomto fenoménu.  

Rozpoznání může napomáhat i odlišné zbarvení juvenilů, které by mohlo fungovat 

jako vnitrodruhový signál tlumící agresi dospělých jedinců stejného druhu. Podobný jev byl 

popsán i u dalších mláďat ještěrů (scink Eumeces fasciatus, Clark & Hall 1970, Hawlena 

2006; leguánek Urosaurus ornatus, Carpenter 1995). Toto chování může být druhově 

specifické, vzhledem k různé míře agresivity jednotlivých druhů z rodu Teratoscincus 

(Barnicoat 1994, Černý 2002). 
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1.1  CÍLE 
 

Obecným cílem diplomové práce bylo nalézt odpovědi na otázky spojené s etologií 

reprodukčního chování, konkrétně týkající se vztahu dvou druhů gekonů rodu Teratoscincus 

k mláďatům. Dále byl kladen důraz na etologii souvisejících funkčních okruhů, tj. na potravní 

preferenci, projevy teritoriality a agrese a stupeň reaktivity na simulovaný útok predátora. 

Všechny tyto aspekty chování mohou ovlivnit reprodukční chování a zejména vztah 

dospělých jedinců k mláďatům.  

 

ETOLOGICKÁ POZOROVÁNÍ V CHOVU: 

Jelikož základní údaje o reprodukčním, sociálním a teritoriálním chování v literatuře 

chybí, anebo je založeno na malém vzorku, je součástí této práce i pozorování etologie obou 

druhů gekonů v chovu z let 2008-2011. Navíc během všech experimentů byly dospělým 

gekonům, kteří žili v páru a rozmnožovali se, ponechány snůšky vajíček v teráriu až do 

vylíhnutí mláděte. Cílem bylo zjistit, zda rodiče malá mláďata ve svém teráriu běžně tolerují   

a jestli vůči nim neprojevují predační či teritoriální chování. 

 

EXPERIMENT 1 

V Experimentu 1 bylo testováno chování dospělých gekonů, kterým se do jejich 

domovského terária vložila ve skleněné krabičce nejdříve malá mláďata a v druhé fázi velká, 

subadultní mláďata vlastního nebo cizího druhu (Eublepharis macularius). Každý dospělý 

T.scincus a T.keyserlingii byl tedy testován celkem čtyřikrát na čtyři mláďata dvou druhů       

a dvou věkových kategorií .  

 

Konkrétní otázky v bodech týkající se Experimentu 1: 

1. Toleruje dospělí gekoni druhu T.scincus a T.keyserlingii mláďata obecně nebo rozpoznávají 

mláďata vlastního druhu? 

       Rozlišují dospělí jedinci T.scincus a T.keyserlingii mláďata podle druhu? 

       Rozlišují dospělí jedinci T.scincus a T.keyserlingii mláďata podle velikosti? 

       Hraje zde významnou roli individualita dospělého jedince? 

       Reagují samci a samice na mláďata stejně? * 

 
                                                 
* V literatuře jsou zmínky o kanibalismu u ještěrů, zejména ze strany samců (Podarcis hispanica atrata, Castilla & Van 
Damme 1996), ale   i zmínky o hlídání snůšky samicemi (T. keyserlingii, Van Steijn 1991, Mabuya longicaudata, Huang 
2007). Je tedy zajímavé ověřit strategii jednotlivých pohlaví. 
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EXPERIMENT 2 

V Experimentu 2 se přistoupilo k přímému pozorování reakce dospělých gekonů 

T.scincus a T.keyserlingii na přítomnost mláděte jiného druhu (gekončík noční). Gekončík 

nebyl tentokrát chráněn skleněnou krabičkou, ale byl volně vypuštěn do terária. Cílem bylo 

zjistit, zda druhy, které v přírodě loví i jiné gekony vykazují predační chování vůči malým 

gekončíkům. Do experimentu byla zařazena polovina jedinců T. scincus a T. keyserlingii 

s potravní preferencí pro malé obratlovce (holátka myši domácí).  

 

Konkrétní otázky v bodech týkající se Experimentu 2: 

Bude větší druh T. keyserlingii napadat v přímé konfrontaci mláďata gekončíka více 

než menší druh  T. scincus ?  

Budou se chovat stejně jedinci s potravní preferencí myšat a jedinci bez této 

preference?  

Budou samci vykazovat agresivnější chování vůči mláďatům než samice? 

 

EXPERIMENT 3 A 4 

V další fázi testování, v Experimentu 3 a 4, byla sledována reaktivita gekonů            

T. keyserlingii a T. scincus. Měřila se intenzita reakce gekona na taktilní podnět v oblasti 

křížové simulující útok predátora (podobně jako u hadů, Herzog & Bailey 1987). Všichni 

jedinci použití v Experimentu 3 byli potomky zvířat žijících v teráriích (F1, F2 generace), 

jedinci byli chováni v plastových krabičkách a nikdy se nerozmnožovali. Jednalo se o velká 

subadultní mláďata a právě dospělé jedince. V Experimentu 4 bylo  sledováno  chování 

dospělých jedinců (v konfrontaci se stejným stimulem jako v experimentu 3), kteří obývali 

domovská terária, která představují zároveň větší teritorium. 

 

Konkrétní otázky v bodech týkající se Experimentu 3 a 4:  

Je behaviorální reakce na stimul u obou druhů podobná (sestávající ze stejných prvků 

chování) nebo se mezi sebou druhy kvalitativně liší? 

Bude reakce většího druhu T. keyserlingii na standardní stimulus stejná, nebo  

intenzivnější  než reakce menšího druhu T. scincus? 

Budou zvířata žijící v menším teritoriu (krabička) reagovat na stimul stejně jako 

zvířata obývající terária? 

Budou na stimulus simulující predátora reagovat stejně samci a samice?  
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Budou na taktilní stimulus reagovat stejně silně jedinci v různé fázi reprodukce 

(tj.nerozmnožující se, žijí v páru, rozmnožující se a ti, kteří mají vajíčka v teráriu)?  
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2  LITERÁRNÍ PŘEHLED 
Rodičovská péče u ještěrů 

Rodičovská péče je definována jako chování dospělých jedinců, které zvyšuje fitness 

jejich vlastních potomků (Clutton-Brock 1991). Rodičovská péče je známá u krokodýlů 

(Garrick et al. 1978, review Shine 1988), ale u šupinatých plazů se vyskytuje jen sporadicky 

(Squamata: Sauria) (O´Connor & Shine 2004). U většiny šupinatých plazů nezůstávají 

mláďata po narození v blízkosti rodičů, ale rozptýlí se do okolního prostředí (O´Connor & 

Shine 2004). Rodičovská péče by se dala rozdělit na prenatální a postnatální péči. Termín 

však může zahrnovat i investice samic do velikosti vajíček, kvality vajíček a jejich zadržení 

v těle až do vylíhnutí mláďat (review Shine 1988).  

Obecná teorie předpokládá, že se rodičovská péče vyvine podle trade-off mezi 

výhodami a cenami s tím spojenými. Výhodou rodičovského chování je zvýšení 

pravděpodobnosti přežití mláďat a tedy zvýšení jejich exkluzivní fitness. Na druhou stranu 

toto chování může snížit pravděpodobnost přežití rodičů (review Shine 1988) a omezit jejich 

budoucí reprodukci (review Shine 1988, Huang 2007). U druhů, které mají několik snůšek do 

roka, mohou být rodiče silně omezeni časem a množstvím energie, kterou mohou věnovat do 

reprodukce. Rodiče se rozhodují mezi tím jestli vynaloží svoji energii do obrany teritoria nebo 

do dalšího rozmnožování a líhnutí mláďat (Sanz & Tinbergen 1999).  

Přesto samice některých druhů ještěrů vykazuji prenatální péči. Například zůstávají 

s vajíčky a pomáhají je inkubovat nebo hlídají vajíčka a aktivně je brání proti predátorům 

(Mabuya longicaudata, Huang 2007). Hlídání vajíček samicemi je známé u 0.8 % druhů plazů 

(Greer 1971). Shine a Bull (1979) navrhli hypotézu, která předpokládá určitý scénář vzniku 

živorodosti, což je další formou rodičovského chování u plazů. Podle nich je možné přejít 

od vejcorodosti bez hlídání vajíček k vejcorodosti s hlídáním vajíček a poté ke vzniku 

živorodosti. Tendence k prodlužování zadržení vajíček v těle samice může vést k živorodosti 

(Fraipont et al. 1996). Živorodost a vejcorodost s hlídáním vajíček se může současně 

vyskytovat i ve stejném rodu (např. rod Liolaemus, Schulte et al. 2000; rod Eryx, Neill 1964). 

To potvrzuje možný vztah mezi evolucí živorodosti a vejcorodosti s hlídáním vajíček 

(Fraipont et al. 1996).  

S rodičovskou péčí souvisí i agrese samic (Huang 2006). U scinka Egernia withii 

naroste agrese samic během gravidity a dosáhne největšího stupně po narození mláďat (Sinn 

et al. 2008). Samice scinka Mabuya longicaudata aktivně brání snůšku vajíček proti 

predátorům (Huang 2006, 2007). Míra agrese samic vůči predátorům závisí na početnosti 
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snůšky. Pokud je snůška větší, samice ji brání víc a je agresivnější. Samice dokáží rozpoznat 

nebezpečného predátora od sympatricky se vyskytujících ještěrů, kteří pro jejich vajíčka 

nepředstavují hrozbu. Podle této studie dokáží rozeznat saurofágního predátora úžovku 

Elaphe carinata od vejcožravého predátora Oligodon formosanus. Při střetu se saurofágním 

úžovkou utečou a opustí hnízdo, zatímco při setkání s O. formasanus snůšku vajíček brání 

(Huang 2006). 

Samice druhu Xantusia vigilis pomáhá svým mláďatům z embryonálních obalů po 

porodu (Cowless 1994). Scinkové Eumeces obsoletus a E. septentrionalis asistují při  líhnutí 

mláďat z vajíčka, očišťují je a sdružují se s nimi (Evans 1959, Somma 1987). 

Zadržování mláďat v těle samice je jednou z forem prenatální rodičovské péče. Samice 

scinka E. whitii zadržují mláďata ve svém těle dokud nejsou všechna stejně vyvinutá (stejná 

váha a velikost). I když je embryonální vývoj synchronní, líhnutí mláďat je asynchronní 

(While et al. 2007).  

Další formou prenatální péče je snášení vajíček do společných hnízd a s tím spojená 

kooperace samic při kladení vajíček. Toto chování bylo pozorováno u gekonů rodu Homonota 

(H. borelli, Godoy & Pincheira–Donoso 2009; H. uruguayensis, Carreira et al. 2005). 

Adaptivní hypotéza (Godoy & Pincheira–Donoso 2009, Radder & Shine 2007) předpokládá, 

že díky kooperaci samic mají jejich vajíčka vyšší pravděpodobnost přežití a tím se zvyšuje      

i fitness mláďat. Podle jednoduchého pravidla, které  tvrdí, že víc očí víc vidí, je tak ve 

společném hnízdě poskytnut vyšší stupeň ochrany všem vajíčkům. I kdyby predátor objevil 

hnízdo, dříve než se mu podaří sežrat všechna vajíčka, tak se přesytí. Další výhodou je vyšší 

inkubační teplota, která nastartuje rychlejší embryonální vývoj a rychleji se narodí mláďata, 

která jsou navíc větší (Radder & Shine 2007). Mezi kooperujícími samicemi jsou i zkušené 

samice, které se umí o vajíčka během inkubace postarat. Kladení vajíček do společných hnízd 

je známé i u dalších ještěrů, například u čeledí Anguidae (Elgaria multicarinata), Iguanidae 

(Iguaninae: leguán druhu Amblyrhynchus cristatus; leguán druhu Iguana iguana; leguáni rodu 

Conolophus, Werner 1982; leguáni rodu Cyclura, Wiewandt 1982; Tropidurinae: rod 

Microlophus, Werner 1978; rod Tropidurus, Vitt & Goldberg 1983; Phrynosomatinae: Uta 

sansburiana, Mautz1982; Polychrotinae: anolis druhu Anolis carolinensis), Gekkonidae 

(gekon druhu Gehyra oceanica, gekon druhu Gekko gecko), Scincidae (scink druhu Eumeces 

fasciatus) a Teiidae (Prionodactylus argulus). (review Graves & Duvall 1995) 

Některé druhy ještěrů vykazují i postnatální péči o mláďata. Většina současných prací 

se týká australských živorodých scinků rodu Egernia (Bull et al. 2001, Chapple 2003, 

Chapple & Keogh 2006), kteří jsou zcela unikátní nejen komplexní sociální strukturou, ale      
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i tolerancí ke svým mláďatům. Juvenilní nebo i subadultní mláďata zůstávají s rodiči              

a s rodinou až do dospělosti nebo i déle. Sdílí s nimi společné úkryty a toalety. Dospělí 

scinkové dovolují svým mláďatům zůstat v jejich teritoriu. Mláďata mají z tohoto soužití 

prospěch, například se mohou déle slunit, mají lepší zdroje potravy a nižší riziko predace          

(Duffield & Bull 2002). Rodiče je na svém území tolerují a tím jim poskytují určitou formu 

nepřímé rodičovské péče (Duffield & Bull 2002). Tento fenomén se vyskytuje u rodu Egernia 

poměrně často, například u druhů E. saxatilis (O´Connor & Shine 2004, 2005), E. stokesii 

(Duffield & Bull 2002), E. whitii (Chapple & Keogh 2006, While et al. 2007, 2009),             

E. modesta, E. major a u E. cunninghami (Osterwalder et al. 2004) (Chapple 2003). 

Dlouhodobé asociace rodičů s mláďaty jsou známy i u druhu Xenosaurus newmanorum, 

kruhochvosta druhu Cordylus cataphractus a druhu Liolaemus huacahuasicus (O´Connor & 

Shine 2004). Rodiče nezvyšují rodičovským chováním pouze fitness mláďat, ale zároveň        

i svoji inkluzivní fitness (review Shine 1988).  

Pokud žijí příbuzní jedinci v sociálních uskupeních, „rodinách“, je důležité, aby se 

mezi sebou navzájem rozpoznávali (Bull et al. 1994, Main & Bull 1996, O´Connor & Shine 

2005). Rozpoznávání příbuzných jedinců je důležité v sociálních interakcích uvnitř rodiny. 

Jedná se například o rozpoznávání vlastních mláďat rodiči, dále může umožnit společné 

kladení vajíček samicemi, učení ve skupinách, snižuje kompetici mezi příbuznými (o potravu, 

partnera) a tedy i jejich agresivitu, podporuje vzájemné pomáhání jako je společná obrana 

proti predátorovi a snižuje i riziko inbreedingu a kanibalismu (Bull et al. 2001, Lena & 

Fraipont 1998).  

Aby zvíře dokázalo rozlišit příbuzného jedince od nepříbuzného, musí se řídit 

nějakými signály. Jednou možností je, že se učí rozpoznávat a vnímat jedince ve skupině jako 

příbuzné („Recognition by association“). Tento druh rozpoznávání vyžaduje určitou časovou 

periodu, kdy jsou zvířata spolu, aby se naučila navzájem rozpoznávat jeden od druhého. 

O´Connor a Shine (2005) zjistili, že mláďata australských scinků E. saxatilis poznávají členy 

své rodiny právě podle „Recognition by association“. Druhou možností je, že příbuzní jedinci 

mají podobný fenotyp a nemusí se proto učit předem rozpoznávat jeden druhého (Bull et al. 

2001). Komplexnější sociální vztahy zahrnující rozpoznávání příbuzných a asociace matek     

s mláďaty jsou pravděpodobnější u dlouhověkých ještěrů s opožděným dospíváním                   

a rozptýlením mláďat (Bull et al. 1994). Jako je tomu právě u australských živorodých scinků 

rodu Egernia a Tiliqua, konkrétně u druhu Egernia stokesi a Tiliqua rugosa (Bull et al. 1994, 

Main & Bull 1996). Schopnost rozpoznat sourozence a svoji matku bylo prokázáno i u mláďat 

ještěrky druhu Lacerta vivipara (Lena & Fraipont 1998). Bull a kol. (2001) pozorovali 
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v laboratoři reakce mláďat scinka druhu Egernia striolata na pach různě příbuzných mláďat. 

Domnívají se, že E. striolata dokáže rozpoznat blízce příbuzné jedince od geneticky 

vzdálenějších jedinců a orientuje se tedy podle druhé možnosti (fenotypová podobnost). 

U druhů, kde se dospělá zvířata dopouštějí infanticidy je obzvláště silná selekce na 

rozpoznávání příbuzných jedinců stejného druhu (Sinn et al. 2008). Pro mládě je tedy 

výhodné rozpoznávat příbuzné, zůstávat v blízkosti rodičů a vyhnout se střetům s cizími 

dospělými jedinci stejného druhu (O´Connor & Shine 2005).  

Infanticidu a lze považovat za důležitý faktor v mortalitě mláďat (Sinn et al. 2008)    

a byla nejspíše významnou selekční silou pro vznik teritoriality, vytváření párů a prosazující 

rodičovskou ochranu mláďat (O´Connor & Shine 2004, Sinn et al. 2008). Existuje několik 

mechanismů jak zabránit infanticidě. Jednou z možností je již dříve zmíněná agrese matek, 

dále skupinová obrana mláďat a vyhýbaní se nebezpečným jedincům. Samice může zabránit 

infanticidě i tím, že se bude pářit s více samci (např. Podarcis muralis, Oppliger et al. 2007) 

nebo bude žít v teritoriu jednoho samce a vytvářet s ním svazek (Ebensperger 1998, 

O´Connor & Shine 2004).  

Dospělí jedinci ještěrky Podarcis hispanica atrata požírají juvenilní mláďata svého 

druhu, která z tohoto důvodu obývají jiné mikrohabitaty (Castilla 1995), stejně jako je tomu u 

leguánků druhu Leiocephalus schreibersi (Jennsen et al. 1989). Castilla a Van Damme (1996) 

provedli experimenty v laboratoři na odchycených ještěrkách P. hispanica atrata a zjistili, že 

se kanibalismu více dopouštějí samci. U scinků rodu Egernia byla rovněž pozorována 

infanticida ze strany nepříbuzných dospělých samců a samic (Bartlett 1981, Lanham & Bull 

2000). O´Connor a Shine (2003) v laboratoři pozorovali, že dospělí jedinci Egernia saxatilis 

častěji napadali nepříbuzná než příbuzná mláďata a přítomnost rodičů snížila agresi vůči 

mláďatům ze strany nepříbuzných dospělých jedinců. 

Rozpoznání mláďat vlastního druhu může napomáhat i odlišné zbarvení juvenilů, 

které může fungovat jako vnitrodruhový signál tlumící agresi dospělých jedinců stejného 

druhu, kteří by se mohli na mláděti dopustit infanticidy či  kanibalismu (Cooper & Vitt 1985). 

Mláďata gekona Gekko gecko mají stejně jako mláďata gekonů rodu Teratoscincus kontrastně 

zbarvený ocas se střídajícími se tmavými a světlými pruhy. Tělo je naproti tomu tmavé. 

Takovéto zbarvení mláďat je signálem pro rodiče, které jim sděluje, že nemají na mláďata 

útočit (Moravec 1999). Když se u samic leguánků Urosaurus ornatus objeví oranžové 

hrdélko, dávají tím najevo samcům, že jsou připravené k páření. Samci, kteří jsou obzvláště 

agresivní během období rozmnožování, se vůči nim stávají méně agresivní. Juvenilové 

napodobují zbarvení hrdélka samic, takže jsou tolerováni v teritoriu dospělých samců 
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(Carpenter 1995). Podobné zbarvení samic i mláďat a chování samců vůči nim je 

zaznamenáno i u leguánků Tropidurus delanonis (Werner 1978) a Crotaphytus collaris (Fitch 

1967, Rand 1986). Juvenilní zbarvení mláďat by mohlo být signálem pro dospělé jedince, že 

pro ně mláďata nepředstavují konkurenci při rozmnožování (Germano & Williams 2007). 

Existuje několik hypotéz o funkci modrého ocasu u juvenilních mláďat scinka 

Eumeces fasciatus. Jedna z nich předpokládá, že by mohl být vizuálním signálem tlumící 

agresi dospělých jedinců, obzvláště samců, stejného druhu (Clark & Hall 1970). V rozporu se 

zmíněným tvrzením je hypotéza o funkci barevného ocasu jako o antipredační strategii 

mláďat. Mláďata aktivněji shání potravu v otevřených prostranství a jsou tak více vystavena 

predaci (i Acanthodactylus beershebensis, Hawlena 2006). Z tohoto důvodu se Cooper a Vitt 

(1985) domnívají, že modře zbarvený ocas juvenilů odchýlí pozornost predátora od 

důležitějších částí těla. Mláďata scinků mají schopnost autotomie ocasu, který se po odhození 

hýbe a zaměstnává pozornost predátora. Mláďata tak mají čas utéct („Predator Escape-

Hypothesis“, např. rod Podarcis, Castilla et al. 1999, Acanthodactylus beershebensis, 

Hawlena 2006, review Bateman & Fleming 2009). V souladu s touto hypotézou je                   

i pozorování Hamiltona a Pollacka (1961) v přírodě, kteří našli v žaludku odchycených 

dospělých scinků E. fasciatus ocasy mláďat stejného druhu.  

Rozpoznáním vlastního mláděte se rodiče vyvarují rizika kanibalismu a zároveň jim to 

umožní tolerovat mláďata ve svém teritoriu. Takové chování je důležité pro dlouhověké, 

monogamní a teritoriální ještěry (Bull 1994, Main & Bull 1996, O´Connor & Shine 2005) 

jako jsou například scinkové rodu Egerni a Tiligua (Bull et al. 1994, 1998, While et al. 2009), 

ale asi také gekoni rodu Teratoscincus (viz Kapitola 3). O kognitivním procesu, podle kterého 

jsou mláďata rozpoznávána, se mnoho neví. Mohou se orientovat nejenom podle skupiny 

(„Recognition by association“, O´Connor a Shine 2005), ale také například podle fenotypové 

podobnosti (Bull et al. 2001), velikosti, dále podle zbarvení či vzorů na těle (Moravec 1999), 

podle druhu nebo podle pachu mláděte (chemosenzorické rozpoznávání, Bull 1994, Main & 

Bull 1996, Argón et al. 2001).   
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3  POUŠTNÍ GEKONI RODU TERATOSCINCUS 
3.1  Areál rozšíření 

Pozemní gekoni rodu Teratoscinsus obývají extrémní pouštní biotopy centrální           

a jihozápadní Asie (Írán, Pakistán, Afghánistán, SZ Indie, bývalá sovětská střední Asie, Čína, 

Mongolsko, Arabský poloostrov) a to až do nadmořské výšky 1500 metrů (Girard 1993, 

Barnicoat 1994, Anderson 1999). V Íránu žijí na okraji pouště Dašt-e Kavír na území 

provincie Chorásán v severovýchodním Íránu a v poušti Dašt-e Lút (Anderson 1999, Macey 

et al. 2005). V Afghánistánu v pouštním území zvaném Dašt-e Margo a Régestán, které 

částečně zasahuje do Pakistánu. V jihovýchodním Pakistánu obývají Cholistanskou poušť, 

poušť Thal v severozápadním Pandžábu a na jihozápadě poušť Chagai-Kharan. Dále poušť 

Thar, která zasahuje do severozápadní Indie (Khan 1999, 2004, Macey et al. 2005, Velký atlas 

světa 1998). Gekoni rodu Teratoscincus se také vyskytují v pouštích na území bývalého 

Svazu sovětských socialistických republik (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tadžikistán, 

Turkmenistán, Uzbekistán - Kaspická pánev) a to v pouštích Karakum a Kyzylkum (Girard 

1993, Szczerbak & Goulev 1986, Macey et al. 1999). (Obr. 1, Obr. 3) 

Dva druhy z rodu Teratoscincus, T. przewalskii a T. roborowskii, žijí v chladných 

pouštích Mongolska a Číny. V severozápadní Číně v poušti Taklamakan, která je součástí 

Tarimské pánve v provincii  Sin-ťiang. Dále v Turpanské proláklině v provincii Xinjang         

a v Džungarské pánvi, jejíž podstatnou část vyplňuje poušť Gurbantünggüt. V jihovýchodním 

Mongolsku a v severní Číně obývají poušť Gobi. (Tytle & Papenfuss 1995, Macey et al. 1999, 

Velký atlas světa 1998) (Obr. 1, Obr. 3) 

Jeden druh, T. keyserlingii, se vyskytuje i v písečných dunách na Arabském 

poloostrově a to na východě Spojených Arabských Emirátů (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, 

Umm al Quawayn) (Girard 1996, Macey et al. 2005, Gardner 2009) (Obr. 1). 

Jednotlivé druhy gekonů z rodu Teratoscincus jsou popsány i s jejich areály rozšíření 

v další části kapitoly (3.3). 
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Gekoni rodu Teratoscincus si vybírají především pouště s rozptýlenou vegetací           

a nezpevněným či polozpevněným jemným pískem (Shammakov et al. 1982, Barnicoat 1994, 

Anderson 1999) (Obr. 2). Nevyhýbají se ani více kompaktním pískům, pískům smíchaným se 

štěrkem a pouštím pokrytým solnou krustou (Anderson 1999). Kashkarov (2000) pozoroval 

druh T. scincus v přírodě a zjistil, že se vyhýbají hlinitým pouštím. Mezi obvyklé rostliny 

rostoucí na těchto pouštích patří například tamaryšek, akácie a keře rodu Calligonum              

a Salvadora (Anderson 1999, Khan 1999). Subtropické klima na jihu se mění v kontinentální 

na severu a v centru areálů rozšíření (Barnicoat 1994). V letních měsících dosahují teploty na 

pouštích přes den 40–50°C a v zimních měsících i pod bod mrazu (Barnicoat 1994, Lepttien 

& Wai 1997). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Mapa rozšíření doposud osekvenovaných druhů pouštních gekonů rodu Teratoscincus 
ve střední a centrální Asii a na Arabském poloostrově       
(převzato z Macey et al. 2005) 

Obr. 2 Poušť Gobi 
foto Michal Černý 
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3. 2  Fylogeneze a fylogenetické vztahy uvnitř rodu 
Pouštní gekoni rodu Teratoscincus patří do skupiny Gekkota, jedné ze tří hlavních linií 

recentních ještěrů (Reptilia: Squamata). Fylogenetická pozice těchto gekonů uvnitř skupiny 

Gekkota byla v minulosti různá.  

Underwood (1954) rozčlenil linii Gekkonoidea na tři skupiny (Eublepharidae, 

Sphaerodactylidae, Gekkonidae). Gekkonidae dále rozdělil na Gekkoninae a na 

Diplodactylinae, kam spadal rod Teratoscincus. V pozdější práci Kluge (1967) rozdělil 

Gekkonidae do čtyř skupin (Eublepharinae, Gekkoninae, Sphaerodactylinae, 

Diplodactylinae). Do Sphaerodactylinae byly zařazeny novosvětské rody a do Gekkoninae 

starosvětští gekoni, kam patřil do jedné skupiny rod Teratoscincus a Stenodacylus. Stejný 

autor o dvacet let později (1987) rozdělil linii Gekkota na tři hlavní skupiny a to na 

Eublepharidae, Gekkonidae a Pygopodidae. Skupina Gekkonidae byla dále rozčleněna na dvě 

podskupiny (podčeledi) Gekkoninae a Teratoscincinae. Han a kol. (2004) udělali fylogenezi 

gekonů na základě sekvencí jaderné DNA pro gen C-mos a vytvořili strom obsahující pět 

monofyletických skupin (Eublepharidae, Gekkonidae, Diplodactylidae, Pygopodidae, 

Carphodactylidae). Gekkonidae se zde dělí na starosvětské Gekkoninae, kam patří                   

i rod Teratoscincus a na novosvětské Sphaerodactylinae. V další studii Rösler (2005) uvádí 7 

podčeledí v rámci Gekkonidae (Aeluroscalabotinae, Eublepharinae, Diplodactylinae, 

Pygopodidae, Teratoscincinae, Gekkoninae, Sphaerodactylinae) a rod Teratoscincus je zde 

opět v samostatné podčeledi. 

V současné době spadají gekoni rodu Teratoscincus do monofyletického kladu 

Sphaerodactylidae (Gamble et al. 2008a). Gamble a spol. (2008a) rozčlenili linii Gekkota na 

šest čeledí (Pygopodidae, Carphodactylidae, Diplodactylidae, Eublepharidae, 

Sphaerodactylidae a Gekkonidae). Pygopodidae, Carphodactylidae a Diplodactylidae se 

odvětvují na bázi fylogenetického stromu.  Čeleď Eublepharidae je sesterská k Gekkonidae. 

Tyto výsledky se shodují i s dalšími recentními molekulárními fylogenezemi linie Gekkota 

(Donnellan et al. 1999, Han et al. 2004, Townsend et al. 2004). Gamble a kol. (2008a) navíc 

dále ukázali sesterský vztah Gekkonidae s Sphaerodactylidae. Čeleď Sphaerodactylidae 

zahrnuje jednu skupinu obsahující převážně novosvětské rody (Coleodactylus, 

Pseudogonatodes, Sphaerodactylus, Gonatodes, Lepidoblepharis) a jeden starosvětský rod 

(Saurodactylus) a druhou skupinu zahrnující zejména starosvětské rody (Qedenfeldtia, 

Teratoscincus, Pristurus, Euleptes) a jeden novosvětský rod gekonů (Aristelliger).  
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Rod Saurodactylus je sesterský ke zbylým novosvětským rodům označených jako 

tribus Sphaerodactylini a dohromady s nimi vytváří podčeleď Sphaerodactylinae. Gekoni rodu 

Teratoscincus představuje monofyletický rod (Macey et al. 1999, Gamble et al. 2008a). Rod 

Teratoscincus nebyl nikdy předtím dáván do blízkosti rodu Aristelliger a Euleptes. Již před 

dvaceti lety však Bauer a Russell (1989) objevili možné synapomorfie na lebce gekonů 

(parafrontální kosti) rodu Teratoscincus a Aristelliger, ale nebyla tomuto objevu věnována 

větší pozornost. Zmíněný důkaz může být známkou sesterského vztahu mezi těmito rody. 

Avšak je také možné, že jsou parafrontální kosti lebky rozšířeny i u jiných gekonů tohoto 

kladu, ale nejsou osifikovány pro jejich malou tělesnou velikost. V další studii Gamble a kol. 

(2008b) vyčlenili ještě nový sedmý klad Phyllodactyllidae, který je sesterský ke Gekkonidae. 

Ancestrálním územím kladu Sphaerodactylidae byla pravděpodobně severní Afrika      

a okolní oblasti. Divergence uvnitř tohoto kladu nastala přibližně před 96 mil let (Gamble et 

al. 2008a). Gekoni rodu Teratoscincus nejspíše během středního Eocénu putovali do Asie 

“Íránskou cestou”, která propojovala faunu ze severní Afriky a Arábie s jihozápadní Asií 

(Gheerbrant & Rage 2006).  

V dřívějších pracích autoři určili a popsali čtyři druhy z tohoto rodu, a to 

Teratoscincus scincus, Teratoscincus przewalskii, Teratoscincus bedriagai a Teratoscincus 

microlepis (Miller 1982, Allen 1988). Barnicoat (1994) dále rozčlenil druh Teratoscincus 

scincus na dva poddruhy Teratoscincus scincus scincus a Teratoscincus scincus keyserlingii, 

ale připustil  možnost zařadit k nim i Teratoscincus bedriagai. Tytle a Papenfuss (1995) 

obohatili druh T. scincus ještě o jeden poddruh Teratoscincus scincus roborowskii. Macey      

a spol. (1999) rozdělili gekony rodu Teratoscincus na pět druhů a dva poddruhy (T. scincus – 

T. s . scinsus a T. s. keyserlingii, T. bedriagai, T. microlepis, T. przewalskii, T. roborowskii). 

V pozdější a dnes uznávané práci Macey a spol. (2005) rozdělili rod Teratoscincus na šest 

druhů a povýšili Teratoscincus keyserlingii na samostatný druh.  

Fylogenetické vztahy jsou uvnitř rodu Teratoscincus ovlivněny geologickou minulostí 

asijského kontinentu. Ve středním Eocénu se Indická deska srazila s Euroasijskou (45–50 mil. 

let). Pohyb způsobil vrásnění a mnohem pozdější vznik pohoří Karákóram, Pamír, Tien Šan   

a Hindúkuš. Tato pohoří vytvořila přírodní bariéry mezi centrální a jihozápadní Asií. Pohoří 

Kuruktag separovalo druh T. przewalskii od T. roborowskii před 5 mil let (Obr. 1). Vzrůst 

pohoří Hindúkuš v centrálním Afghánistánu separovalo T. microlepis od ostatních gekonů      

z rodu. Pohoří Tien Šan oddělilo T. scincus v Kaspické pánvi a T. keyserlingii v Íránské 

plošině od T. przewalskii a T. roborowskii z Číny a Mongolska (před 10 mil let). 
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Teratoscincus scincus byl izolován od T. keyserlingii vzrůstajícím pohořím Kopetdag vlivem 

kolize Arabské desky před 5 mil lety na konci Miocénu. (Macey et al. 1999) (Obr. 3–4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhy T. przewalskii a T. roborowskii jsou považovány za monofyletickou skupinu.  

T. scincus a T. keyserlingii představují monofyletickou skupinu sesterskou ke dvou výše 

zmíněným druhům z Číny a Mongolska (Macey et al. 2005) (Obr. 4). T. microlepis se ocitá na 

bázi a je sesterský k větvi obsahující předešlé čtyři druhy. K jeho izolaci od předků ostatních 

druhů došlo nejdříve, a to před zhruba 20 mil. lety vyzdvižením pohoří Hindúkuš (Macey et 

al. 2005) (Obr. 3–4). T. microlepis se podle velikosti a počtu šupin považuje za 

nejprimitivnější zástupce rodu (Anderson 1999). Naopak T. scincus a T. keyserlingii jsou 

Andersonem (1999) považováni za nejvíce odvozené druhy. DNA T. bedriagai nebyla zatím 

molekulárně izolována, takže není doposud jasné jeho postavení v rámci rodu. V některých 

studiích je přiřazován k T. scincus jako jeho poddruh (Barnicoat 1994) nebo je dáván do 

příbuzenského vztahu s T. przewalskii (Anderson 1999). 

 

 

 

 

Obr. 3 Mapa centrální a JZ. Asie ilustrující rozšíření rodu Teratoscincus.  
Červěně pohoří  izolující druhy rodu Teratoscincus (podtrženi zeleně)                   
 (převzato z Macey et al. 1999) 
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3.3  Druhy gekonů z rodu Teratoscincus 

 

 

 

 

Obr. 6 T. keyserlingii, ♂ (SVL 190 mm, 55 g) 
foto Petra Suchomelová 

Obr. 5 T. scincus, ♂ (SVL 140 mm, 31 g) 
foto Petra Suchomelová 
 

Obr. 4 Fylogenetický strom zobrazující příbuzenské vztahy uvnitř rodu Teratoscincus 
převzato z Macey et al. (2005) 
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3.3.1 Teratoscincus scincus  

Teratoscincus scincus (Schlegel 1858) patří spolu s T. roborowskii a T. keyserlingii 

mezi větší druhy tohoto rodu (Obr. 5).  Celková průměrná délka těla dospělých samců i samic 

je 140 mm a průměrně váží 33 g (vlastní data z chovu, n=24). Obývá  severněji  umístěná 

pouštní území než jeho sesterský druh T. keyserlingii. Vyskytuje se v poušti Karakum             

a Kyzylkum a dalších pouštních oblastech v zemích, které dříve patřily do Svazu sovětských 

socialistických republik (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tadžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán - 

Kaspická pánev), dále v pouštích severního Afghánistánu a západní Číny (Macey et al. 1999, 

Anderson 1999, Macey et al. 2005). Kaspické moře vytváří západní hranici jeho výskytu. 

(Obr. 1). 

 

3.3.2  Teratoscincus  keyserlingii  

Teratoscincus keyserlingii (Strauch 1863) je největším druhem z rodu Teratoscincus. 

Dospělý jedinci, samci i samice, průměrně měří 19 cm a váží 40 g (Barnicoat 1994, vlastní 

data z chovu, n=27) (Obr. 6). Gekon obývá pouště v Íránské plošině (Dašt-e Lút, Dašt-e 

Obr. 7 T. roborowskii, ♂ (SVL 140 mm, 34 g)  
foto Petra Suchomelová 
 

Obr. 8 T. przewalskii, ♂ (SVL 130 mm, váha ?) 
foto www.plaziaobojzivelnici.cz/gekoni 

Obr. 9 T. bedriagai, ♂ (SVL 110 mm, 11 g) 
foto Petra Suchomelová 
 

Obr. 10 T. microlepis (SVL 110 mm, 7–8 g) 
foto Michal Černý 
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Kavír), v jižním Afghánistánu (Dašt-e Margo, Régestán–Helmandská pánev) a na hranicích 

jihozápadního Pakistánu v provincii Balúčestán (Chagai-Kharan) (Khan 1999, Macey 2005) 

(Obr. 1). V poušti Dašt-e Kavír v oblasti  provincie Chorásán se vyskytuje sympatricky 

s druhem T. bedriagai (Macey et al. 1999). T. keyserlingii se nalézá i v písečných dunách na 

východě Spojených Arabských Emirátů (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Umm al Quawayn) na 

Arabském poloostrově (Gardner 2009) (Obr. 1). V místech, kde je dnes Perský záliv 

v minulosti žili a setkávali se jedinci T. keyserlingii. Po vzniku zálivu došlo k izolaci a vzniku 

dvou forem, arabské a íránské. 

 

3.3.3  Teratoscincus roborowskii  

Teratoscincus roborowskii (von Bedriaga 1906) patří mezi větší gekony z rodu 

Teratoscincus (Obr. 7). Stavbou a délkou těla je velmi podobný druhu T. scincus. Váží 

průměrně 33 g a měří 140 mm (vlastní data z chovu, n=6). Tento gekon se vyskytuje pouze 

v severozápadní Číně v provincii Xinjang Uygur v Turpanské proláklině (Wai 1994, Tytle & 

Papenfuss 1995, Macey et al. 1999, 2005) (Obr. 1, Obr. 3). Turpanská proláklina patří mezi 

druhé nejníže položené místo na světě (80 m pod hladinou moře). Tento druh snáší veliký 

teplotní rozsah. V létě teplota přes den přesahuje 40°C, v zimě klesá pod -15°C (Lepttien & 

Wai 1997). 

 

3.3.4 Teratoscincus przewalskii  

Teratoscincus przewalskii (Strauch 1887) je velmi drobný a štíhlý gekon, který spadá 

do kategorie menších druhů z rodu a měří 130 mm (Obr. 8) (Barnicoat 1994). Vyskytuje se 

v severozápadní Číně v poušti Taklamakan v Tarimská pánvi (provincie Sin-ťiang)                 

a v Džungarské pánvi, jejíž podstatnou část vyplňuje poušť Gurbantünggüt. V jihovýchodním 

Mongolsku a v severní Číně obývají poušť Gobi (Obr. 1, Obr. 2). Zmíněné pouště jsou velmi 

nehostinné a chladné, proto zde tito gekoni větší část roku hibernují a to od října do dubna. 

Dlouhé období zimního spánku zpomaluje celkový růst, proto dosahují velikosti dospělého 

jedince později ve věku 3–4 let (Tytle & Papenfuss 1995).  

 

 

3.3.5 Teratoscincus bedriagai  

Teratoscincus bedriagai (Nikolsky 1899) je menšího vzrůstu než předchozí druhy 

(110 mm, 10–11 g, Anderson 1999, Balaďová 2006) (Obr. 9). Vyskytuje se v pouštích 

východního Íránu v provincii Balúčestán va Sístan a v pouštích Dašt-e Margo a Régestán 
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v Helmandské pánvi sousedního Afghánistánu. Tyto písečné oblasti zasahují až do Pakistánu 

(Obr. 3). V provincii Sístan a Chorásán (poušť Dašt-e Kavír) se vyskytuje sympatricky 

s druhy T. keyserlingii a T. microlepis (Anderson 1993, Tytle & Papenfuss 1995). Anderson 

(1999) našel tento druh i na pouštích s pískem smíchaným se štěrkem a na píscích s různou 

mírou kompaktnosti. 

 

3.3.6 Teratoscincus microlepis 

Teratoscincus microlepis  (Nikolsky 1899) je štíhlý gekon považovaný za nejmenšího 

z rodu a průměrně měří 110 mm a váží 7–8 g (Barnicoat 1994, Balaďová 2006) (Obr. 10). 

Tento menší a drobnější gekon obývá  pouště jihovýchodního Íránu v provincii Sistan. Dále 

pouště na hranicích jihozápadního Pakistánu v provincii Balúčestán (Chagai-Kharan) 

(Anderson 1993, Khan 1999) a v sousedním jižním Afghánistánu (Dašt-e Margo, Régestán–

Helmandská pánev). Vyskytuje se sympatricky s větším druhem Teratoscincus keyserlingii 

(Obr. 1, Obr. 3). Aby si oba dva druhy nekonkurovali, upřednostňuje drobnější T. bedriagai 

spíše biotopy s nezpevněnými jemnými písky. Naproti tomu je větší T. keyserlingii schopen 

žít na více kompaktních píscích (Barnicoat 1994). 

 

3. 4  Ekologie a etologie gekonů rodu Teratoscincus 
Gekoni rodu Teratoscincus jsou velmi dobře adaptování na extrémní aridní podmínky. 

Jejich velmi citlivá unikátní kůže je schopna absorbovat kyslík ze vzduchu (Mudrack 1982). 

Schopnost vstřebávat vlhkost z prostředí pomocí jemné kůže jim umožňuje snášet vysoké 

teploty (Van Stein 1991). Další adaptací, která umožňuje lepší pohyb po písku jsou lemy 

šupin kolem každého prstu (Barnicoat 1994). Tito gekoni 

se vyznačují noční aktivitou. Účinnou adaptací jsou proto 

velké oči se svislou zřítelnicí a s reflexní vrstvou za sítnicí 

(tapetum lucidum). Tapetum lucidum odráží světlo zpět na 

světločivné buňky sítnice, čímž umožňuje jasnější vidění 

v noci (Gaisler & Zima 2007, Marcellini 1977) (Obr. 11). 

Aby se gekoni vyhnuli extrémnímu horku během dne, 

tráví tento čas schovaní v hlubokých norách. Nory 

zasahují až ke kořenům vegetace, kde je vlhká půda. Obývají opuštěné nory (Mudrack 1982) 

nebo si je vyhrabávají sami (Miller 1982, Mudrack 1982, Allen 1988, Barnicoat 1994, Wai 

1994, Girard 1996). Vstup do úkrytu může být na povrchu zakryt volným pískem (Miller 

Obr. 11 T. bedriagai,             
foto Petra Suchomelová 
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1982, Sczerbak & Goulev 1986). Kashkarov (2000) zjistil, že v poušti Kyzylkum žijí               

i v sekundárních biotopech, které vytvořil člověk, například podél cest a železničních násypů. 

Vyskytují se zde, protože tu žijí i pískomilové a gekoni mohou žít v jejich opuštěných norách. 

Dále mohou využívat nory tarbíků a bezobratlých živočichů (nory larev čeledi Carabidae: 

Scarites, nory chrobáků) (Sczerbak & Goulev 1986). Barnicoat (1994) změřil noru o délce 1.5 

m a hloubce 1 metr. Za soumraku a v noci vylézají z těchto úkrytů za účelem shánění potravy 

(Miller 1982, Allen 1988, Barnicoat 1994, Tytle & Papenfuss 1995, Girard 1996). Sczerbak   

a Goulev 1986 pozorovali na poušti Kyzylkum, že jedinci druhu T. scincus začali vylézat 

z nor během soumraku, po západu slunce a nejvíce aktivní byli mezi 21–24 hod v noci. Dále 

zjistil, že jsou zpočátku tito gekoni opatrní a drží se v blízkosti nor. Podle Shammakova a kol. 

(1982) na poušti Karakum vylézají z nor později až kolem 21 hod, nejvíce jsou aktivní mezi 

22–24 hod v noci a až do svítání. 

Gekoni rodu Teratoscincus loví v přírodě především členovce, menší obratlovce, ale 

nevyhýbá se ani rostlinné stravě (Tytle & Papenfuss 1995). Z členovců preferují především 

hmyz a to brouky z čeledi Tenebrionidae a podčeledi Melolonthinae, dále mravence, 

sarančata, kobylky, z pavoukovců pavouky a štíry (Sczerbak & Goulev 1986 – gekon 

Crossobamon eversmanni, Barnicoat 1994). Sczerbak a Goulev (1986) zjistili, že hlavní 

složku potravy jedinců T. scincus, kteří žijí na poušti Kyzylkum, tvoří brouci. Druhy             

T. scincus a T. keyserlingii jsou známi tím, že příležitostně požírají menší gekony a ještěrky 

(Miller 1982, Allen 1988, Barnicoat 1994, Tytle & Papenfuss 1995, Kashkarov 2000). Allen 

(1988) a Papenfuss (1986 osobní pozorování) se dokonce domnívají, že dospělí jedinci mohou 

sežrat svá vlastní mláďata. 

V zimních měsících mohou teploty na pouštích klesnout i pod bod mrazu. Z tohoto 

důvodu gekoni rodu Teratoscincus část roku hibernují ve svých norách. Aktivní jsou jen 

několik měsíců v závislosti na vnějších podmínkách (Barnicoat 1994, viz 3.3.4). 

V Turkmenistánu T. scincus začíná hibernovat na konci října a probouzet se v polovině března 

(Sczerbak & Goulev 1986). Stejní autoři spatřili jedince tohoto druhu v provincii Chorásán 

(Írán) ještě 12. listopadu. 

 Sczerbak a Goulev (1986) pozorovali na poušti Kyzylkum, že má každý gekon druhu  

T. scincus svoje teritorium, kde žije a loví a nejspíše nechodí do teritoria jiného jedince 

stejného druhu. Výjimku tvoří kočovní samci a disperzní subadulti. Autoři tvrdí, že mláďata  

a samci žijí v norách jednotlivě. Kashkarov (2000) na stejné poušti odchytil celkem 479 

gekonů druhu T. scincus (25.2% juvenilní mláďata, 32.5% subadulti, 42.3% dospělí jedinci). 

Dále zjistil, že je zde hustota populace nerovnoměrná a kolísá od 0.3–1.1 jedince na hektar.  
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3.4.1 Velikost a dimorfismus u gekonů rodu Teratoscincus 

Zatímco mnoho druhů ještěrů je dimorfních (Braña 1996, Kratochvíl & Frynta 2002, 

Kratochvíl et al. 2003), gekoni z rodu Teratoscincus jsou monomorfní s malými rozdíly        

ve velikosti těla (Barnicoat 1994, Balaďová 2006). Shammakov a kol. (1982) odchytili           

a změřili v poušti Karakum 340 jedinců druhu T. scincus a zjistili, že se průměrná velikost 

samců a samic neliší. Barnicoat (1994) tvrdí, že se samci a samice T. scincus téměř neliší ve 

zbarvení a v hmotnosti. Allen (1988) uvádí, že mají obě pohlaví u druhu T. scincus podobné 

rozměry. Podle Millera (1982) jsou samci a samice T. scincus identičtí v barvě, ale zároveň 

uvádí, že jsou samci větší než samice. U druhu T. roborowskii je zbarvení a velikost stejná     

u samců i samic (Wai 1994). Podle Barnicoata (1994) není rozdíl ve zbarvení mezi samci       

a samicemi  u všech druhů gekonů z rodu Teratoscincus. Balaďová (2006), která se zabývala 

ve své diplomové práci rozměry čtyř druhů z rodu Teratoscincus (T. keyserlingii, T. scincus, 

T. bedriagai, T. microlepis, Obr. 12 viz Přílohy), nenašla výrazný rozdíl ve velikosti těla mezi 

pohlavími u třech studovaných druhů. Pouze u druhu T. microlepis změřila, že jsou větší 

samice (stejně jako Mudrack 1982). Barnicoat (1994) i Balaďová (2006) zjistili, že samci 

větších druhů mohou mít relativně větší hlavu a čelisti vzhledem k velikosti těla. Zároveň se 

však domnívají, že nejsou tyto rozměry spolehlivou charakteristikou k určení pohlaví. 

Balaďová (2006) navíc zjista, že u samic T. scincus břicho roste vzhledem k SVL pozitivně 

alometricky, zatímco samci vykazovali izometrický růst břicha, takže dimorfismus vzniká 

díky samicím (např. Lacertidae, Braña 1996, Kratochvíl et al. 2003). Samice rodu 

Teratoscincus podle Balaďové (2006) nejspíše investují více energie do růstu břicha               

a reprodukce a následně do velikosti vajec. Zatímco samci po dosažení pohlavní dospělosti 

investují více energie do velikosti hlavy. I u jiných druhů ještěrů mají samci větší hlavu než 

stejně velké samice (Vitt & Cooper 1985, Anderson & Vitt 1990, Kratochvíl & Frynta 2002). 

Větší hlava s čelistmi může být zvýhodněna při rozmnožování, kdy se samec zakusuje samici 

při kopulaci do kůže na krku (Gvoždík & Van Damme 2003). Může plnit funkci zbraně při 

samčích soubojích (Kratochvíl & Frynta 2002) nebo může velikost tlamy korelovat s velikostí 

potravy (Vitt 2000). 

Samci nemají preanální a femorální póry. Dají se rozeznat jen podle váčků hemipenisů 

(Miller 1982, Barnicoat 1994, Tytle & Papenfuss 1995), proto může být určení pohlaví 

obtížnější. Samice se dají dobře rozeznat od samců, když jsou gravidní a prosvítají jim vajíčka 

skrz tenkou kůži na boku (Tytle & Papenfuss 1995).  
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Poznatky z chovu v lidské péči: 

Součástí diplomové práce byla pravidelná péče a koordinace chovu (rozmnožování) 

gekonů rodu Teratoscincus. Jednalo se především o druhy T. scincus a T. keyserlingii             

a v menší míře o T. roborowskii a T. bedriagai. U druhu T. scincus se samci a samice mezi 

sebou neliší hmotností ani zbarvením (♂ mr= 33.32 g, n=20 a ♀ mr=33 g, n=20, vlastní data) 

a nedají se z dálky od sebe rozeznat. U ostatních druhů T. keyserlingii (♂mr=39.83 g, n=20    

a ♀ mr=39.63 g, n=20, vlastní data) a T. roborowskii (♂mr=33.47 g, n=3 a ♀ mr=33.16 g, n=3 

vlastní data) je tomu taky tak. Všichni chovaní gekoni druhu T. bedriagai byli samci, proto 

nebylo možné zjistit rozdíly mezi pohlavími. Jelikož nemají samci preanální či femorální 

póry, měla jsem občas problém s určením pohlaví u druhu T. scincus a T. roborowskii.          

U těchto druhů totiž mohou mohutnější samice připomínat samce v oblasti hemipenisových 

váčků. Větší hlava a čelisti byla zaznamenána pouze u některých dospělých a starších samců 

T. keyserlingii (z přírody, Obr. 6). U tohoto druhu se dá samice dobře rozeznat, když má 

v sobě vajíčka, která prosvítají přes kůži. U T. scincus a T. roborowskii to tak zřetelné není.  

Výše zmíněná poznatky nasvědčují tomu, že jsou gekoni rodu Teratoscincus nejspíše 

monogamními zvířaty. U monogamních druhů by měla být pohlavní dvojtvárnost méně 

zřetelná, jelikož zde není tak veliká konkurence mezi samci jako u polyginních druhů (Rogers 

& Mukherjee 1992, Bull & Pamula 1996). 

 

3.4.2  Agrese a teritorialita gekonů rodu Teratoscincus 

Gekoni rodu Teratoscincus jsou poměrně agresivní a temperamentní gekoni (Allen 

1994, Tytle & Papenfuss 1995). Tytle a Papenfuss (1995) se zmiňují o T. scincus                     

a T. keyserlingii jako o gekonech s bojovným temperamentem, kteří neváhají kousnout. Allen 

(1988) popisuje gekony T. scincus chované v zajetí jako nervózní a doporučuje omezit 

manipulaci s nimi na minimum. Barnicoat (1994) ve své práci píše o T. keyserlingii jako        

o agresivním a kousavém druhu a upozorňuje, že je lepší se jich rukou nedotýkat. Barnicoat 

(1994) dále pozorováním gekonů v chovu zjistil, že u druhu T. keyserlingii jsou teritoriální 

nejen samci, ale také samice, a proto je vhodné je chovat v páru nebo odděleně. Van Steijn 

(1991) předpokládá, že míra agrese je individuální a liší se mezi druhy. Van Steijn (1991)       

a Girard (1996) považují za nejagresivnější druhy T. keyserlingii a T. scincus. Gekoni            

T. roborowskii a T.microlepis jsou snášenlivější (Seufer 1992, Lepttien & Wai 1997). 

Nejméně agresivní je T. przewalskii (Černý 2002). Míra agresivity tedy nejspíše koreluje 

s velikostí těla. Dále může souviset s obdobím reprodukce. Samice druhu T. keyserlingii jsou 
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obzvláště agresivní v době kladení vajíček, které po zahrabání hlídají a brání (Van Steijn 

1991, terarijní pozorování).  

Agresivita může také souviset s teritorialitou jako například u druhu Uta sansburiana, 

(Sinervo & Lively 1996) a druhu Urosaurus ornatus (Carpenter 1995). Obrana teritoria je sice 

energeticky nákladná, avšak na druhou stranu výhodná. Vysoce kvalitní teritoria obsahují 

lepší potravu, slunění a místa úkrytů (O´Connor & Shine 2003). Van Steijn (1991) a Girard 

(1996) předpokládají, že jsou i ostatní druhy gekonů z rodu Teratoscincus teritoriální. Pokud 

jsou teritoriální i samice, budou nejspíše tito gekoni monogamní. Zatím je málo 

experimentálních dat, která by mohla potvrdil zmíněnou domněnku. 

 

Vlastní etologické pozorování z chovu v lidské péči: 

Druh T. keyserlingii projevoval větší míru agonistického chování než menší druh       

T. scincus. To se projevovalo tak, že při krmení dospělí jedinci nebo subadultní mláďata       

T. keyserlingii opakovaně napadali ruku chovatele. Útoku či výpadu proti ruce většinou 

předcházel charakteristický postoj, kdy zvíře nafukovalo hrudník, vztyčilo se na končetinách, 

kterými pohybovalo nahoru a dolu, a vibrovalo ocasem v horizontální poloze. Jedinci druhu  

T. scincus se vztyčili na napjatých končetinách. Ocasem buď vibrovali v horizontální poloze 

nebo ho zvedli nahoru (vertikální poloha). Vibrování ocasu bylo u obou zmíněných druhů 

někdy doprovázeno velmi jemným „syčivým zvukem“. Pokud se cítil být T. scincus ohrožen, 

tak se spíše utíkal schovat do úkrytu. Odvážnější jedinci tohoto druhu skákali proti ruce          

a přitom vyluzovali zvuk podobný štěkání. T. roborowskii připomínal nejen velikostí a tvarem 

těla, ale také chováním druh T. scincus. Nejmenší chovaný druh T. bedriagai vykazoval při 

pravidelném krmení nejmenší míru agonistického chování. Pokud se cítil být ohrožen, tak se 

utíkal schovat do ruličky, která plnila funkci úkrytu. U druhu T. scincus nebyly pozorovány 

odlišné prvky chování mezi pohlavími. Naopak u druhu T. keyserlingii vykazovaly gravidní 

samice a samice, které nakladly snůšku vajíček během krmení, větší míru agonistického 

chování než samci. Stejně se chovala i větší subadultní mláďata, která útočila na ruku 

chovatele až do doby, kdy byla spárována. Barnicoat (1994) uvádí, že se samci nemohou 

chovat dohromady a samice taky ne. Pokud se v našem chovu omylem vytvořil nový pár 

z dvou samců, začali si samci navzájem hrozit a napadat se. Hrozili si vizuálně postojem, kdy 

se nadzdvihávali na končetinách a dělali výpady proti sobě. Někdy si navzájem strhávali kusy 

kůže. Zmíněné boje mezi samci však nemusí končit hned smrtí jednoho z nich, jako je tomu 

například u samců Eublepharis macularius (Frynta osobní sdělení), ale mohou se navzájem 
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napadat několik dní. U samic nic podobného pozorováno nebylo, a proto bylo možné chovat 

víc samic v jednom teráriu.  

Celkově je lepší se všemi zmíněnými druhy manipulovat opatrně a brát je do rukou co 

nejméně. Může se totiž stát, že při manipulaci odhodí ocas nebo kus kůže (viz 3.4.4). 

V chovu bylo pozorováno u T. keyserlingii a T. scincus vzájemné značkování jedinců 

žijících v páru a značkování nakladených vajíček. Značkování bylo chování, kdy jedinec 

zvednul zadní končetinu nad místem, které chtěl označit svým pachem. Pokud byli jedinci 

žijící v páru na nějaký čas od sebe odloučeni, po navrácení do společného terária se často 

velmi intenzivně navzájem značkovali. Zmíněné poznatky o agonistickém chování                  

a značkování nasvědčují tomu, že se druhy T. keyserlingii a T. scincus rozpoznávají 

individuálně a možná jsou monogamní či mírně polygynní. Teritoriální jsou nejspíše u těchto 

gekonů samci i samice.  

 

3.4.3  Reprodukční biologie gekonů rodu Teratoscincus 

Poznatky, které jsou shrnuty v podkapitole 3.4.2 a 3.4.3 nasvědčují tomu, že gekoni 

rodu Teratoscincus pravděpodobně utvářejí páry složené z jednoho samce a samice. Navíc 

jsou tato zvířata poměrně dlouhověká. Dožívají se deseti a více let (Frolov 1987, Tytle & 

Papenfuss 1995).  

Po období zimního spánku se v přírodě v jarních měsících gekoni páří. Minton (1966) 

pozoroval v přírodě začátek rozmnožování od dubna do června. Také zjistil, že v chovu 

v lidské péči jsou reprodukčně aktivní i v zimních měsících. Rovněž Tytle a Papenfuss (1995) 

pozorovali v chovu rozmnožování druhu T. keyserlingii v zimních měsících. Miller (1982) 

uvádí, že v chovu se zvířata rozmnožovala a snášela vajíčka nehledě na roční období 

(prosinec). Barnicoat (1994) pozoroval, že se gekoni v zajetí rozmnožovali později, a to          

v dubnu a květnu.  

Poznatky o kopulaci jsou získány především pozorováním z chovu v lidské péči. Při 

rozmnožování se samec rychle přiblíží k samici, kousne ji za krkem a spáří se s ní (Girard 

1996). Pokud není samice receptivní, zahání samce a může ho i kousnout (Barnicoat 1994). 

Frolov (1987) pozoroval v chovu, že gravidní samice T. scincus zaháněly samce. Gravidita 

samic trvá 3–4 týdny (Allen 1988, Barnicoat 1994, Girard 1996). Barnicoat (1994) uvádí, že 

samice T. scincus snášejí během reprodukční sezóny 3–4 páry vajíček v intervalech 3–4 

týdny.  

Sczerbak a Goulev (1986) viděli samice gekona T. scincus klást vajíčka na poušti 

Kyzylkum v červnu a červenci. Stejní autoři uvádí, že v laboratoři samice kladly vajíčka dříve 
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a to už v lednu a především v březnu. V přírodě kladou samice vajíčka do postranních 

komůrek v norách nebo je zahrabávají do písku na zemském povrchu (Barnicoat 1994, Allen 

1988). V chovu v lidské péči samice vajíčka zahrabávají pod hromadu písku nebo jsou 

ponechány na povrchu (Minton 1966, Allen 1988). Snůška je tvořena jedním, ale většinou 

dvěma kulovitými vajíčky, která jsou velmi křehká a  snadno se zničí (Miller 1982, Barnicoat 

1994, Girard 1996, Szczerbak & Goulev 1986, Wai 1994). Vápenatá Skořápka je velmi tenká 

(Miller 1982). Podle Millera (1982) je skořápka tlustá 0.2 mm u druhu T. scincus. Podle 

Barnicoata (1994) měří vajíčko u druhu T. keyserlingii 20 x 23 mm a váží 3.5 g, u druhu       

T. scincus je vajíčko menší - 17 x 20 mm a váží 2 g. Délka inkubace vajíček závisí na teplotě 

v inkubátoru. Girard (1996) inkuboval vajíčka při teplotě 28–32° C a mláďata se líhla 

v rozmezí 47–50 dní. Allen (1988) inkuboval vajíčka při teplotě 27–33° C a mláďata se líhla 

v rozmezí 71–81 dní.  

Mláďata druhu T. scincus váží po narození 2 g a jsou dlouhá 5 cm a  mláďata             

T. keyserlingii váží po narození 3.5 g a jsou dlouhá 6 cm (Barnicoat 1994). Podle Waie (1994) 

měří mláďata T. roborowskii po narození 4.5 cm. Mláďata se proporcemi těla podobají 

dospělým rodičům, liší se, ale zbarvením. Jejich zbarvení je kontrastní se zřetelně 

vymezenými tmavými a světlými  pruhy na hřbetní straně těla a ocasu (Marcellini 1977, 

Miller 1982, Allen 1988, Barnicoat 1994, Wai 1994, Girard 1996) (Obr.13–14). U druhu       

T. microlepis je juvenilní zbarvení charakterizované žlutobílými tečkami na boku (Barnicoat 

1994). Pruhování slábne, když mláďata dospívají (Allen 1988). Mladí gekoni dosahují 

dospělosti v jednom roce či roce a půl v závislosti na druhu (Barnicoat 1994). Podle Allena 

(1988) T. scincus dospívá sexuálně ve dvou letech. Podle Mintona (1966) dosahují mláďata 

velikosti dospělého jedince v roce života a podle Girarda (1996) se mohou T. scincus po roce 

života rozmnožovat. 

 

Vlastní pozorování reprodukční biologie u druhu T. scincus a T. keyserlingii:  

Jelikož gekoni chovaní v chovu neprochází obdobím zimovaní jako je tomu v přírodě, 

začali se pářit již v zimních měsících, obvykle na přelomu ledna a února. Rozmnožovali se 

takřka celoročně, ale největší míru reprodukční aktivity vykazovali v jarních měsících (únor–

duben, Tab. 1–2 přiloženo na CD). 

Samotná kopulace a epigamní chování bylo pozorováno cca 10x. U těchto gekonů 

předchází kopulaci krátké námluvy, kdy se samec přibližuje k samici, pachově ji zkoumá na 

různých místech po těle a očichává její kloaku (pozoroval i Sczerbak a Goulev 1986). Velmi 

opatrně zjišťuje připravenost samice a zpočátku se jí jemně dotýká. Pokud je samice 
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připravená dá ocas na stranu a dovolí samci, aby jí chytnul čelistmi za krkem a spářil se s ní. 

Samotná kopulace trvá pouze několik sekund (obvykle 5 sekund). Během pozorování 

rozmnožujících se párů (rok 2008–2011), nebyla zaznamenána samice se strženou kůží. 

Znásilnění jako je například u gekona druhu Coleonyx elegans nebylo rovněž pozorováno 

(Zelená 2005). Zajímavé je, že pokud se vytvářely nové páry s pohlavně dospělých 

odchovaných mláďat, tak se tato zvířata začala pářit ve stejný den, kdy byla dána do 

společného terária. Po kopulaci si samec značkoval samici. Nebylo pozorováno, že by samice 

samce před pářením odháněla nebo kousala, jako je tomu u samic gekona C. elegans (Zelená 

2005). Odchovaná mláďata byla spárována ve věku 12 měsíců a při hmotnosti 25–30 g           

u T. scincus a 35–40 g u T. keyserlingii.  

Gravidita samic trvala průměrně tři týdny a poté snášela obvykle tři páry snůšek 

vajíček v intervalech 14 dní. Samice nakladly průměrně 3 snůšky za rok (2.7 T. scincus, 3.4 T. 

keyserlingii, data z roku 2010). Některé samice většího druhu T. keyserlingii  dokonce 

nakladly 5 snůšek vajíček za jednu reprodukční sezónu (Tab. 2 viz CD). Samice kladly po 

jednom nebo po dvou vajíčkách. Většinou snůška tvořila dvě vajíčka (78% snůšek po dvou, 

data z roku 2010). Někdy snesla samice druhé vajíčko o několik hodin později nebo až další 

den. Časté kladení poměrně velikých vajíček (35% délky břicha u T. scincus, 37% délky 

břicha u T. keyserlingii*) mohlo vyústit ve zhoršenou kondici a následné zdravotní problémy 

samice (hubnutí, odvápnění). Aby se předešlo těmto zdravotním komplikacím, začaly se 

samice krmit holátky myši domácí a rovněž se jim podávalo větší množství mletého 

dolomitického vápence a Roboranu  (Nutri mix).  

Po nakladení snůšky samice buď vajíčka zahrabávaly pod hromadu písku nebo je 

ponechaly na povrchu. Některé samice druhu T. keyserlingii byly obzvláště agresivní, když 

měly nakladená vajíčka v teráriu. Útočily na ruku a hrozily postojem, kdy se zvedaly na 

končetinách nahoru a dolu, nafukovaly hrdlo a vibrovaly ocasem v horizontální poloze. 

Průměrná váha a velikost vajíčka byla 2.5 g a 1.9 cm u T. scincus (n=10), 4.3 g a 2.2 cm        

u T. keyserlingii (n=10). V roce 2008 se část vajíček inkubovala v inkubátoru (28–30°C)        

a část v teráriu rodičů. Mláďata se líhla v inkubátoru průměrně po 57 dnech u T. scincus a 52 

dnech u T. keyserlingii. V teráriu průměrně po 66 dnech u T. scincus a 61 dnech                      

u T. keyserlingii (data z roku 2008). 

                                                 
* Délka břicha: od kaudální strany nasazení předních končetin po přední okraj kloaky, T. scincus n=135, T. keyserlingii n=34 (Balaďová 
2006),  vajíčka  (T. scincus n=10, T. keyserlingii n=10, vlastní data) 
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V roce 2009–2011 se v rámci experimentů nechávala všechna vajíčka inkubovat přímo 

v teráriu rodičů (30–32°C přes den, 25–27°C v noci). Mláďata se zde líhla průměrně po 61–62 

dnech u T. scincus a 69 dnech u T. keyserlingii.  

Při odebírání mláďat z terárií, rodiče mláďata nebránili. Mláďata se snažila utéct nebo 

hrozila postojem (viz 3.4.4) a někdy se schovávala za rodiče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při odebírání mláďat z terárií, rodiče mláďata nebránili. Mláďata se snažila utéct nebo 

hrozila postojem (viz 3.4.4) a někdy se schovávala za rodiče. 

V roce 2008 se rozmnožovala pouze zvířata dovezená z přírody a to 20 jedinců          

T. scincus a 9 jedinců T. keyserlingii. Z celkového počtu 20 T. scincus bylo 8 zvířat chováno 

v páru (1 samec a 1 samice, celkem 4 páry) a dalších 12 gekonů chováno v teráriu po třech   

(1 samec a 2 samice). U T. keyserlingii bylo chováno 6 gekonů v páru (3 páry) a zbylí gekoni 

byli chováni po třech (1 samec a 2 samice). Celkem se narodilo 26 mláďat T. scincus              

o průměrné váze 1.7 g a 13 mláďat T. keyserlingii o průměrné váze 3.02 g. (Tab. 1 viz CD) 

V roce 2009 a 2010 se nerozmnožovala pouze zvířata z přírody, ale i jejich odchovaná 

mláďata (F1 generace). V roce 2009 se narodilo 6 mláďat T. scincus o průměrné váze 1.8 g    

a 20 mláďat T. keyserlingii o průměrné váze 3.02 g. V roce 2010 se narodilo 10 mláďat         

T. scincus o průměrné váze 2.14 g a 19 mláďat T. keyserlingii o průměrné váze 3.83 g (Tab. 2 

viz CD). Průměrná reprodukční úspěšnost za rok 2008–2010 byla pro samice o trochu menší 

než pro samce (T. scincus 3.6 pro ♂ a 2.6 pro ♀, T. keyserlingii 3.6 pro ♂ a 3.2 pro ♀).  

Obr. 14 T. keyserlingii, 45 dní, 5 g     
foto Petra Suchomelová 

Obr. 15 T. keyserlingii,, subadult  
7,5 měsíce, 22,70 g 
foto Petra Suchomelová 

Obr. 13 T. keyserlingii, 1 den, 3 g 
foto Petra Suchomelová 

Obr. 6 T. keyserlingii, ♂  
 cca 12 let, 55 g 
foto Petra Suchomelová 
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Po narození jsou mláďata u druhu T. scincus, T. keyserlingii a T. roborowskii  

zbarvena kontrastně se střídajícími světlými a tmavými pruhy na těle a ocasu (Obr. 13–14). 

Mláďata T. keyserlingii jsou o trochu větší než mláďata zbylých dvou druhů. Juvenilní 

zbarvení mláďat mizí mezi pátým a šestým měsícem stáří. Toto období se považuje už za 

subadultní a začíná být rozeznatelné pohlaví jedince. Rovněž se stávají mláďata více 

agresivními, obzvláště u druhu T. keyserlingii. Subadultní mláďata T. keyserlingii ve stáří 

šesti měsíců obvykle přesáhnou hranici 20 g. Subadulti T. scincus přesáhnou hranici 20 g až 

ve věku devíti měsíců. (Obr. 15) 

 

Pro lepší kondici dospělých gekonů, kteří se rozmnožovali, byla části z nich 

pravidelně podávána holátka myši domácí. Potravní preferenci myšat celkem prokázalo ze 40 

gekonů 10 T. keyserlingii (5 samců, 5 samic) a 10 T. scincus (6 samců, 4 samice). Mezi těmito 

jedinci byla i část zvířat F1 generace (5 T. scincus, 7 T. keyserlingii). Preference pro malé 

obratlovce je tedy větším druhům gekonů rodu Teratoscincus nejspíše vrozená.  

 

3.4.4 Antipredační chování gekonů rodu Teratoscincus 

Tělo gekonů pokrývají cykloidní, břidlicovitě uložené šupiny (Obr. 16) a ocas je 

z dorzální strany tvořen zvětšenými šupinami (Obr. 17). Při pohybu ocasu se třou povrchy   

dorsálních šupin o sebe a vzniká specifický “syčivý” zvuk  (Hiller 1974, Miller 1982, Knight 

1992, Barnicoat 1994, Girard 1996, Anderson 1999). Existuje hypotéza, že by se mohlo 

jednat o akustické napodobení (Batesovská mimeze) sympatrického predátora zmiji paví 

Echis carinatus (Knight 1992, Moravec 1999). Pokud se tato zmije cítí ohrožena, tře bočními 

šupinami s pilovitým okrajem o sebe, čímž vydává výstražný zvuk (Miller 1982, Knight 1992, 

Moravec 1999, Zug et al. 2001). Stejně jako u Echis carinatus může mít u těchto gekonů 

syčivý zvuk  aposematickou funkci (Mertens 1946, Mebs 1966). Knight (1992) se domníval, 

že se jedná o akustický signál plnící sociální funkci při teritoriálních střetech dospělých 

jedinců stejného druhu. Autor předpokládal, že gekoni používají stridulaci ocasem jako 

hrozbu směrovanou vůči jedincům stejného druhu, kteří vstoupí do jejich teritoria. Tuto 

domněnku však neprokázal. K dispozici měl nízký počet testovaných zvířat (n=11), kteří byli 

chováni v zajetí. Je také možné, že si testovaní gekoni nestačili osvojit pokusné terárium.  
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Další celkem kuriózní antipredační strategií je odhození dermální vrstvy kůže       

(Obr. 18). Ve spojení se ztrátou ocasu se jedná o velmi účinnou adaptaci, která umožňuje 

gekonům utéci útočícímu predátorovi (Bateman & Fleming 2009, Miller 1982, Bauer & 

Russell 1992, Anderson 1999). Tento fenomén se vyskytuje u 2 rodů scinků a nejméně 10 

rodů gekonů (Bauer et al. 1989, Bauer & Russell 1992).  

Mezi další antipredační chování těchto gekonů patří defensivní postoj, kdy se gekon 

vztyčuje na vlastních končetinách nahoru a dolu, nafukuje hrudník a krk a vibruje ocasem, 

který vydává specifický zvuk (Barnicoat 1994, Miller 1982). Dále útěk a útok, kdy útočící 

gekon skáče na nepřítele a přitom vydává zvuk podobný “štěkání” (Barnicoat 1994). 

Barnicoat (1994) tvrdí, že v přírodě zvolí tito gekoni nejdříve strategii útěk do nory a až jako 

druhou možnost postoj či útok. Miller (1982) pozoroval u mláďat T. scincus antipredační 

chování, kdy zvednou do vzduchu ocas a zároveň sníží přední část těla (Obr. 14) a domnívá 

se, že by mohli napodobovat škorpióny. V roce 1989 vyšel článek, ve kterém se Autumn        

a Han vyslovili hypotézu, že mláďata Teratoscinca roborowskii napodobují sympatricky se 

vyskytující škorpióny rodu Mesobuthus.  

 

Obr. 16 T. roborowskii, cykloidní břidlicovitě  
uložené šupiny        foto Petra Suchomelová 

Obr. 17 T. roborowskii, zvětšené kaudální 
šupiny                        foto Petra Suchomelová 

Obr. 18 T. scincus, ztráta kůže 
foto Petra Suchomelová 
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Vlastní pozorování z chovu v lidské péči:  

Výše zmíněné prvky antipredačního chování byly pozorovány i při krmení gekonů    

T. scincus a T. keyserlingii a při střetech dvou samců (viz 3.4.2 Poznatky z chovu v lidské 

péči). Navíc byl pozorován druh postoje, kdy stál dospělý jedinec na vzpřímených 

končetinách a nehýbal se (Obr. 28). Nejspíše se jedná o vyjádření nervózního chování. 

Mláďata při odebírání z terária rodičů hrozila dvěma typy postojů. Buďto stejným jako popsal 

Miller (1982) (Obr. 14) nebo postojem, kdy se mládě vztyčilo na všech končetinách                

a vyklenulo tělo (dělalo se větším). Podrobná analýza antipredačního chování na simulovaný 

útok predátora je zpracována v Experiment 3 a 4 (viz Metodika 4.1.3, 4.1.4 a Výsledky 5.3, 

5.4). 
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4  MATERIÁL A METODIKA  
Diplomová práce se zabývá dvěma druhy pouštních gekonů rodu Teratoscincus,  

konkrétně druhy Teratoscincus scincus a Teratoscincus keyserlingii. V první fázi experimentů 

bylo testováno chování dospělých gekonů, kterým se do jejich domovského terária vložila 

mláďata vlastního nebo cizího druhu (Eublepharis macularius) ve skleněné krabičce. 

Dospělým gekonům, kteří žili v páru a rozmnožovali se, byla vajíčka v teráriu ponechána, 

takže se líhla mláďata přímo zde. V další fázi se přistoupilo k pozorování reakcí dospělých 

gekonů rodu Teratoscincus na malé gekončíky E. macularius, kteří byli vypuštěni volně 

do jejich terária. V poslední fázi experimentů se sledovala reaktivita a míra agresivity             

u velkých, subadultních mláďat, právě dospělých a dospělých gekonů T. keyserlingii               

a T. scincus. 

Pro pokusy byli využiti jedinci různého původu. Část zvířat byla dovezená z přírody   

a část narozená již v zajetí. Podrobnější informace o původu a množství testovaných jedinců 

jsou uvedeny v dalších částech kapitoly. 

Všichni dospělí jedinci byli chováni ve stejných podmínkách. Testovaní gekoni se 

rovněž nacházeli v jedné místnosti se dvěma okny a s přirozeným světelným režimem 

denního světla. Zdrojem tepla byly hlavně topné kabely. Jelikož je Teratoscincus scincus 

menší druh než Teratoscincus keyserlingii, byl ubytován do kratších skleněných terárií           

o rozměrech 36x25x25 cm. Druhý a větší druh obýval terária o rozměrech 30x50x20 cm. Pod 

všemi terárii byly umístěny topné kabely (15 W) napojené na časovač, které topily přes den. 

Uvnitř teplota kolísala mezi 30 (nad kabelem) a 27 °C. Dospělá zvířata byla ve většině 

případů v jednom teráriu po dvou (pár, dvě samice). U T. keyserlingii žilo několik samců 

odděleně bez partnerky. Mláďata obývala plastové boxy o rozměrech 16x16x10 cm. Gekoni 

rodu Teratoscincus jsou pouštní zvířata, jako substrát byl tedy použit velmi jemný saharský 

písek. V každého terária ležely papírové ruličky využity jako úkryty. Všichni gekoni dostávali 

potravu ad libitum, a to cvrčky, larvy potemníka moučného posypané vápníkem (Nutri Mix 

pro drůbež) a vodu. Do vody byly přidávány vitamíny (AD3, E) nebo vápník (Vitakalcium). 

Vedle nádob s krmením byla položena mistička s dolomitickým vápencem. Někteří testovaní 

jedinci dostávali jednou týdně holátka myši domácí (Mus musculus, 3-4 g).  

S gekony se manipulovalo pomocí plastových krabiček a nešahalo se na ně rukou. 
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4.1  Testování dospělých gekonů rodu Teratoscincus na mláďata vlastního  

a cizího druhu 

4.1.1  EXPERIMENT 1 
4.1.1.1  Kontakt dospělých gekonů rodu Teratoscincus s mláďaty v krabičce  

V první části diplomové práce byla studována reakce dospělých Teratoscincus scincus 

a Teratoscincus keyserlingii na přítomnost mláděte vlastního a cizího druhu v jejich 

domovském teráriu. Jako mláďata cizího druhu byli použiti malí gekončíci noční 

(Eublepharis macularius). 

V experimentech se testovalo 32 dospělých T. scincus (11 samců, 21 samic)                

o průměrné váze 28 g. Z celkového počtu 32 jedinců, pocházelo 24 zvířat z přírody, 

dovezených v roce 1997 z pouště Kyzylkum v Uzbekistánu (patrně z oblasti u města 

Učkuduk). Zbylá zvířata, byli jejich potomci  narozeni v zajetí (F1 generace). Po dosažení 

dospělosti (12 měsíců) a optimální váhy se z odchovaných zvířat vytvořily páry, které se 

posléze umístily do terárií. Testováni byli nejdříve za dva měsíce od ubytování, aby si zvykli 

na nové prostředí a partnera. Celkový počet, 32 dospělých T. keyserlingii (19 samců, 13 

samic)  o průměrné váze 36 g, se skládal z 9 zvířat dovezených z  přírody a 23 zvířat 

odchovaných v chovu (F1 generace). Jedinci z přírody byli nachytáni na dvou lokalitách        

v provincii Chorásán (Írán) v roce 1999. 

Pokusy byly zahájeny na začátku reprodukční sezóny 13. 1. 2009 a dokončeny o dva 

roky později 20. 1. 2011. Natáčení probíhalo v době (leden-září), kdy se gekoni rodu 

Teratoscincus páří, samice kladou vajíčka a líhnou se mláďata. Tento čas je vhodný pro 

testování rodičovského chování a chování dospělých jedinců k mláďatům obecně. 

Nejdříve se testovali dospělí jedinci na malá mláďata stará přibližně jeden měsíc. Malá 

mláďata gekonů rodu Tearatoscincus (konspecifická) byla předkládána střídavě s druhem 

Eublepharis macularius (heterospecifická) (Obr. 19). Pořadí konspecifického nebo 

heterospecifického mláděte bylo určeno náhodně losováním. V pokusech s Teratoscincus 

scincus se použilo 6 malých mláďat  T. scincus o průměrné váze 3.5 g a  6 malých gekončíků 

nočních o průměrné hmotnosti  3.8 g. Při testování druhého druhu Teratoscincus keyserlingii 

se použilo 6 malých mláďat vlastního druhu o průměrné váze 4.7 g a 6 mláďat gekončíka 

Eublepharis macularius o průměrné hmotnosti 4.9 g. Volba individuálního mláděte pro daný 

pokus byla vždy náhodná (jedno ze šesti zvířat daného druhu). 
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Obr. 19 Dospělí gekoni byli testováni nejdříve na malá mláďata, poté na velká mláďata. Pořadí 
konspecifického (vlastního druhu)  a heterospecifického (cizího druhu) mláděte bylo v rámci věkové kategorie 
vždy náhodné. 

Po dokončení pokusů s malými mláďaty se přešlo k druhé fázi testovaní, kdy se 

pozorovaly reakce dospělých gekonů na velká, subadultní mláďata vlastního druhu 

(konspecifická) a cizího druhu (heterospecifická, Eublepharis macularius) (Obr. 19). Pořadí 

mláďat bylo opět určeno náhodně losováním. Při pokusech se používala mláďata stará 

přibližně 6 měsíců, tedy ve stáří, kdy je již možné určit pohlaví jedince. Dospělým  gekonům 

bylo předkládáno velké mládě stejného pohlaví. Při testování druhu Teratoscincus scincus 

bylo použito 6 velkých mláďat stejného druhu (21.3 g) a 6 mláďat gekončíka nočního (18 g). 

Osm velkých mláďat T. keyserlingii (25.1 g) a šest mláďat druhu E. macularius (28.6 g) se  

využilo při testování dospělých T. keyserlingii. Jelikož se podařilo rozmnožit pouze některé 

páry testovaných gekonů, nemohla být všechna zvířata otestována na svá vlastní mláďata, ale 

pouze na mláďata vlastního druhu. Pouze čtyři dospělí T. scincus a čtyři T. keyserlingii  byli 

testováni na vlastní malé nebo velké mládě.  

Každý dospělý T. scincus a T. keyserlingii byl tedy testován celkem čtyřikrát na čtyři 

mláďata dvou druhů a dvou věkových kategorií. Nejdříve se testovala jejich reakce na malá 

mláďata, jelikož představují méně silný stimul, a poté na velká subadultní mláďata, silnější 

stimul (fixní pořadí). Pořadí konspecifického a heterospecifického stimulu bylo v rámci 

věkové kategorie vždy náhodné (Obr. 19). 
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4.1.1.2  Design pokusu 

Dospělí jedinci obou druhů byli testováni ve svém domovském teráriu, kam se 

umístilo mládě uzavřené v prosklené krabičce o rozměrech 7.5x6.5x8.5 cm. Krabičku se vždy 

umístila na opačnou stranu od místa, kde ležel testovaný jedinec. Krabička měla jednu stěnu 

nahrazenou kovovou mřížkou a byla rozdělena na 2 části. V první části leželo mládě 

(stimulus) a druhá kontrolní část zůstala prázdná (Obr. 20). Pokud bylo mládě umístěno do 

pravé části krabičky, v následujícím pokusu se další mládě umístilo do levé části. I celé 

terárium měnilo svoji pozici, např. první den dvířka terária směřovala k oknu, následující den 

na opačnou stranu ke dveřím. 

 

 

 
 

 

 Dospělý gekon byl vystaven maximálně jednomu stimulu (mláděti) denně. Nejdříve 

za dvacet čtyři hodin po pokusu mohl být točen znovu na další kategorii mláděte. Po dvou 

stimulech následovala pauza jeden týden, pak byl testovaný jedinec točen na další dva stimuly 

(mláďata). Hned po dotočení experimentu bylo mládě vráceno zpět do svého plastového boxu 

a testovací skleněná krabička vymyta jarem a vodou. 

Během pokusu byl topným kabelem vytvořen podélný teplotní gradient uprostřed 

terária v rozmezí 27–29 °C. Testovací krabička byla umístěna tak, že stimulus (mládě)             

i kontrola (prázdná část krabičky) byly od kabelu stejně daleko, zvířata tak nemohla využívat 

Obr. 20 Testovací skleněná krabička rozdělená na dvě části, první část kontrolní 
prázdná, druhá část s mládětem. 
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teplotní gradient pro orientaci během pokusu. Stěny terária byly zakryty nastříhaným 

kartonem, aby zvíře nerušily podněty z okolí. Testování probíhalo vždy ve večerních 

hodinách a to v době, kdy začínají být gekoni rodu Tearatoscincus aktivní (od 18 hod). Těsně 

před pozorováním se z terária odstranily úkryty a nádoby s krmením a vodou. Pokud byla 

v době natáčení v teráriu nakladená vajíčka a nešla odebrat bez jejich poškození, nechávala se 

v teráriu i během pokusu. Po natáčení se testovaný jedince zvážil. 

Chování jedince v přítomnosti mláděte bylo sledováno 20 minut (15 min hodnoceno). 

Hodnocení začalo momentem vložení krabičky s mládětem do terária. Celý pokus byl 

zaznamenán na videokamerou umístěnou nad teráriem. Natáčení probíhalo ve stejné 

místnosti, kde zvířata žila i mimo dobu experimentů, aby si nemusela zvykat na nové 

prostředí. 

 

4.1.1.3  Prvky chování testovaných gekonů během pokusů s mláďaty 

Na začátku natáčení většina testovaných jedinců spala či odpočívala na jednom místě, 

které bylo na opačném konci od krabičky s mládětem. Během experimentů polovina 

dospělých gekonů neprojevila zájem o předložený stimulus a pokračovala v  odpočívání nebo 

spaní. Avšak část testovaných jedinců se začala zajímat o mládě po pár minutách po umístění 

krabičky do jejich terária. Ve většině případů se nejdříve zadívali na skleněnou krabičku, pak 

se rozhodli jít blíže a prozkoumat tento nový podnět zblízka. Pozorovali a pachově zkoumali 

část krabičky s mládětem, po této aktivitě většinou následovalo i zkoumání prázdné kontrolní 

části krabičky. Někteří dospělí jedinci strávili několik minut v blízkosti mláděte či kontrolní 

části, a pak se vrátili na původní místo, kde 

předtím odpočívali. Jiní chodili během 

experimentu z původního místa, kde leželi, 

opakovaně k mláděti, kontrole a zpět     

(Obr. 31). Chování dospělých gekonů 

během experimentů se rozdělilo do dvou 

hlavních kategorií. První kategorií je zájem 

(interest). Aktivita, kdy testovaný jedinec 

projevil zájem    o předkládaný stimul či  

 

 

 

Obr. 21 Zájem o mládě, maximálně 4 cm od krabičky  
foto z kamery Petra Suchomelová 
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kontrolní část krabičky. Do této kategorie spadá zájem o mládě (interest juvenile) a zájem                      

o kontrolní část (interest box). Obě tyto aktivity mohou být dále rozděleny na aktivní zájem    

a pasivní zájem, ale vždy probíhaly maximálně 4 cm od krabičky (Obr. 21). 

Aktivní zájem o mládě (active interest juvenile) nastal pokud gekon přišel k mláděti     

a aktivně se o něj zajímal, pozoroval ho nebo pachově zkoumal (licking juvenile) (Obr. 22). 

Zvířata, která projevila malý zájem, se aktivně zajímala o mládě v krabičce maximálně 2.5 

min. Jedinci s velkým zájmem o mládě se aktivně zajímali 2.5 a více minut (tabulky č. 3–4 

viz Přílohy). Aktivní zájem o kontrolu (active interest box) je stejná aktivita jako předešlá, ale 

s tím rozdílem, že se jedná o aktivní zájem o část krabičky bez mláděte např. olizování 

kontrolní části (licking box) (Obr. 23).  

 

 

 

Pasivní zájem o mládě či kontrolu (close to juvenile, close to box) je aktivita, kdy 

dospělé zvíře stojí či leží u krabičky s mládětem nebo kontrolou, ale aktivně se o ně nezajímá. 

(Obr. 24–25). Do první kategorie zájem rovněž patří i podkategorie všeobecného zájmu 

(general interest), kam spadají aktivity, o kterých se nedá s určitostí říci jestli testované zvíře 

zareagovalo na krabičku jako celek nebo na mládě, a které nemuselo zvíře vykonávat 

v bezprostřední blízkosti krabičky. Do všeobecného zájmu patří defensivní aktivity jako je 

např. výpad (attack), ocas (tail) a postoj (posture). Při výpadu se testovaný jedinec prudce      

a velmi rychle rozeběhl proti krabičce. Některá zvířata se během natáčení zastavila na jednom 

místě a vztyčila ocas nebo špičkou ocasu vlnila ze strany na stranu (Obr. 26–27).   

 

 

 

 

Obr. 22 Teratoscincus scincus ♀,  
aktivní zájem o mládě (active interest juvenile)        
foto z kamery Petra Suchomelová 

 

Obr. 23 Teratoscincus scincus ♂,  
aktivní zájem o kontrolní část (active interest box)                           
foto z kameryPetra Suchomelová 
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Při postoji stál gekon na vztyčených končetinách (Obr. 26, Obr. 28).  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Obr. 28 Teratoscincus keyserlingii ♂, 
 postoj na zvednutých končetinách (posture)  
foto z kamery Petra Suchomelová 

Obr.27 Teratoscincus scincus ♀,  
ocas nahoru (tail)  
foto Petra Suchomelová 

Obr. 26 Teratoscincus scincus ♀,  
postoj s ocasem nahoru (posture, tail)  
foto z kamery Petra Suchomelová 
 

Obr. 29 Tearatoscincus keyserlingii ♀,  
pozorování krabičky z dálky (looking)  
foto z kamery Petra Suchomelová 

Obr. 24 Teratoscincus keyserlingii ♀,  
pasivní zájem o mládě (close to juvenile)  
foto z kamery Petra Suchomelová 

Obr. 25 Teratoscincus keyserlingii ♂, 
 pasivní zájem o kontrolní část (close to box) 
foto z kamery Petra Suchomelová 
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Další aktivity patřící do všeobecného zájmu jsou hrabání (digging), pozorování 

krabičky z dálky (looking) (Obr. 29), snaha vylézt na krabičku (exploring top of the box)        

a značkování (marking). Při značkování gekon zvedal zadní končetinu nad předměty v teráriu. 

Druhou kategorií je nezájem (no interest), chování probíhající 4 centimetry a více od 

krabičky. Nezájem nastal pokud testovaný jedinec neprojevil snahu k mláděti nebo kontrolní 

části přijít. Ležel či ležel a spal na opačném konci od krabičky (resting) (Obr. 30) nebo chodil 

po teráriu (moving), občas olíznul písek (sniffing), hrabal (digging) a nebo značkoval 

(marking) v okolí daleko od mláděte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše zmíněné prvky chování zaznamenané při experimentech s dospělými gekony 

rodu Teratoscincus, byly zpracovány do etogramu, který zobrazuje nejčastější sekvence výše 

popsaných prvků chování (Obr. 31). Dále byly prvky chování hodnoceny v programu 

Observer (Obr. 32 viz Přílohy).   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Teratoscincus scincus ♀,  
nezájem o stimul, odpočívání (resting) 
foto z kamery Petra Suchomelová 
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4.1.2  EXPERIMENT 2 
4.1.2.1  Přímý kontakt gekonů rodu Teratoscincus s malými mláďaty  

Dospělým gekonům, kteří žili v páru byly snůšky vajíček v teráriu ponechány až do 

vylíhnutí mláděte. Pokud vajíčka nebyla zničena či jinak poškozena, líhla se mláďata přímo 

do terária rodičů (Obr. 33). Z celkového počtu 64 testovaných jedinců obou druhů gekonů, 

mělo zkušenost s narozením mláděte v teráriu u T. scincus 20 a u T. keyserlingii 23 jedinců. 

Zabité nebo poraněné mládě nebylo nikdy nalezeno, stejně tak i vylíhlé vajíčko bez mláděte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Po této zkušenosti se přistoupilo k poslední fázi pokusů, a to k přímému pozorování 

reakce dospělého gekona rodu Teratoscincus na malého gekončíka nočního. Pro experiment 

Obr. 33 Teratoscincus scincus  s vlastním malým mládětem vylíhnutým v teráriu 
foto z kamery Petra Suchomelová 

Obr. 31 Etogram: Prvky chování testovaných gekonů rodu Teratoscincus během Experimentu 1.  
Silná černá čára chování časté, střední černá čára chování probíhající občas, slabá černá čára chování vzácné, 
červená šipka chování, které může nastat z jiného blízkého chování. 
Pozn. Anglické termíny viz text. 
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bylo vybráno 10 T. keyserlingii   (5 samců, 5 samic) a 10 T. scincus (6 samců, 4 samice) 

s potravní preferencí holátek myši domácí (3–4 g). Dále dalších 10 T. keyserlingii (5 samců, 5 

samic) a 10 T. scincus (5 samců, 5 samic) bez potravní preference holátek Mus musculus. Pro 

pokus byla vybrána mláďata E. macularius stará několik dnů (1–7) o průměrné váze 3.5 g       

a celkové délce 6 cm. Použito bylo vždy jen jedno mládě pro jeden pokus. Před zahájením 

pokusu byly vyjmuty z terária úkryty avšak mistička s červy byla ponechána. Malá mláďata 

gekončíka byla vypuštěna do terária dospělých gekonů, kde strávila noc do druhého dne 

(Cooper & Vitt 1985). Natočena na videokameru byla pouze počáteční reakce gekona na 

předložené malé mládě E. macularius (10 min) (Obr. 34). Všichni testovaní dospělí gekoni 

byli předtím testováni v Experimentu 1. 

Během desetiminutového záznamu na videokameru si většina gekonů mládě nejdříve 

prohlížela a pomalu se k němu přibližovala, aby si ho očichala. Obvykle po 5 minutách už     

o mládě neprojevovali zájem a vrátili se k aktivitě, které se věnovali před vypuštěním mláděte 

do jejich terária. Některým dospělým jedincům trvalo i více než 3 minuty než gekončíka        

v teráriu zaregistrovali a rozhodli se k němu přijít. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 34 Experiment 2, Teratoscincus  keyserlingii s malým mládětem 
Eublepharis macularius 
foto z kamery Petra Suchomelová 
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4.1.3  EXPERIMENT 3 
V další fázi testování, v Experimentu 3, byla sledována reaktivita gekonů                   

T. keyserlingii a T. scincus. Měřila se síla reakce gekona na taktilní podnět v oblasti křížové 

(dotek tyčinkou v oblasti na zádech třikrát za sebou - 3s, simulace predátora) (Obr. 35). 

Všechna zvířata použitá v Experimentu 3 byla chována v plastových krabičkách          

o rozměrech 16x16x10 cm, kde zůstala i během pokusu. Testovaní jedinci byli chováni 

odděleně. Po narození, v teráriu rodičů, byla mláďata umístěna do této krabičky bez kontaktu 

s jinými gekony. Pro experiment byli použiti subadultní a právě dospělí gekoni ve stáří 5 až 

23 měsíců. Více než polovinu všech testovaných zvířat tvořili jedinci do stáří jednoho roku 

(38 z 57). Celkem bylo testováno 21 T. scincus (12 samců, 9 samic)  a 36 T. keyserlingii (18 

samců, 18 samic). Velká, subadultní mláďata vážila průměrně 23.20 g u T. scincus a 24.73 g   

u T. keyserlingii a dospělí gekoni 28.79 g (T. scincus) a 32.80 g (T. keyserlingii). Subadulní       

a adultní jedinci byli potomky dospělých zvířat žijících v teráriích, která byla testována 

v předchozím Experimentu 1 a 2 (F1–F2 generace). Experimenty byly natáčeny ve večerních  

hodinách ve dvou dnech a to 12. 1. 2009 a 25. 7. 2011. Všichni použití gekoni se testovali 

pouze jednou a jejich reakce na stimul byla zaznamenána na videokameru. 

Během experimentů bylo pozorováno několik prvků chování, které se rozdělily do 

dvou kategorií. První kategorií je reakce na podnět (reaction), kam patří prvky chování jako 

například uskočení z místa, kde se jedinec původně nacházel (jump). Dále defenzivní chování 

kousnutí do štětičky (attack), výpad orientovaný směrem k ruce se štětičkou (orientation 

towards stimulus), vibrování ocasu (tail vibration) a ocas nahoru (tail up, Obr. 26–27). Dále 

chování útěk (escape) a postoj (posture). Postoj je chování, kdy se gekon vztyčil na 

končetinách a hýbal s nimi nahoru a dolu a zároveň nafukoval hrudník. Jedná se o jiný druh 

postoje než ten, který byl zaznamenán u testovaných zvířat v Experimentu 1 (postoj pouze na 

vztyčených končetinách bez pohybu končetina a bez nafukování hrdla). Druhou kategorií je 

žádná reakce, kdy testovaný jedinec nereagoval na dotek štětičky (no reaction). (Obr. 36) 

Prvky chování, pozorované během experimentů, byly zobrazeny pomocí etogramu 

(Obr. 36) a jsou podrobně popsané v kapitole Výsledky (5.3). 
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Obr. 35 Experiment 3, Měřila se síla reakce gekona na taktilní podnět 
v oblasti křížové (dotek tyčinkou v oblasti na zádech třikrát za sebou - 3s, 
simulace predátora), T. keyserlingii 
foto z kamery Petra Suchomelová 

Obr. 36 Etogram zobrazující prvky chován během Experimentu 3. Silná černá čára chování časté, 
střední černá čára chování probíhající občas, slabá černá čára chování vzácné, červená šipka 
chování, které může nastat z jiného blízkého chování. Oranžově zobrazené sekvence prvků chování 
pro T. scincus, modře pro T. keyserlingii, černě  pro oba dva druhy společně. 
Pozn. Anglické termíny viz text. 
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4.1.4  EXPERIMENT 4 
V poslední fázi, v Experimentu 4, byli testováni dospělí gekoni T. scincus                    

a T. keyserlingii. Větší část z nich byla použita již v Experimentu 1 a Experimentu 2. 
Tento poslední experiment je shodný s Experimentem 3, ale s tím rozdílem, že zde 

byli testováni dospělí jedinci, kteří obývali terária a tedy větší prostor (teritorium), kde navíc 

většina z nich žila v páru. Všichni zmínění gekoni měli zkušenost s jiným jedincem stejného 

druhu (samice - samec, samice - samice). Pokusy byly natočeny v druhé části reprodukční 

sezóny (27. 7. 2011), kdy samice kladly vajíčka a rodila se mláďata. Pokud spárované samice 

kladly vajíčka, byla ponechána v teráriu. V Experimentu 4 se natáčela na videokameru reakce 

24 T. scincus (14 samců, 10 samic) o průměrné váze 32. 70 g a 27 T. keyserlingii (16 samců, 

11 samic) o průměrné váze 39.83 g. Menší část testovaných jedinců tvořila zvířata dovezená 

z přírody (12 T. scincus, 5 T. keyserlingii, viz 4.1.1.1) a větší část jejich potomci narozeni 

v zajetí (F1 generace).  

Prvky chování pozorované během experimentů byly zobrazeny pomocí etogramu 

(Obr. 37), jsou vysvětlené v předešlé kapitole (4.1.3) a podrobně popsané v kapitole Výsledky 

(5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obr. 37 Etogram zobrazující prvky chován během Experimentu 4. Silná černá čára chování časté, střední 
černá čára chování probíhající občas, slabá černá čára chování vzácné, červená šipka chování, které může 
nastat z jiného blízkého chování. Oranžově zobrazené sekvence prvků chování pro T. scincus, modře pro   
T. keyserlingii, černě  pro oba dva druhy. 
Pozn. Anglické termíny viz text. 
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5  VÝSLEDKY  
5.1  EXPERIMENT 1 

5.1.1  Počet reagujících jedinců  

Samotný počet dospělých jedinců, jakýmkoliv způsobem reagujících na přítomnost 

mláděte v domovském teráriu během pokusů, je důležitou pomněnou indikující zájem            

o předkládaný stimulus. V experimentech testujících chování dospělých gekonů dvou druhů 

T. scincus  a T. keyserlingii vůči mláďatům dvou velikostních kategorií vlastního druhu       

(T. scincus a T. keyserlingii, konspecifická) a cizího druhu (E.macularius, heterospecifická) 

reagovala na jednotlivý stimulus vždy jen část dospělých zvířat. Celkem bylo otestováno 32 

dospělých jedinců druhu T. scincus (11 samců, 21 samic) a 32 dospělých  jedinců druhu        

T. keyserlingii (19 samců, 13 samic). Každý dospělý jedinec byl tedy testován 4x (nejprve 

malá mláďata (konspecifické a heterospecifické) poté velká mláďata (konspecifické                        

a heterospecifické, pořadí předkládaných stimulů viz Metodika). U druhu T. scincus 

reagovalo až na jednoho samce alespoň jednou všech 31 jedinců, ale pouze v 67 ze 128 

pokusů. U druhu T. keyserlingii reagovala alespoň jednou větší část dospělých zvířat (27 

z 32), ale pouze v 57 ze 128 provedených pokusů. Oba druhy se v prostém počtu reagujících 

jedinců během všech pokusů nelišily (Chi-square test, NS). 

V chovu se rozmnožovaly pouze některé páry gekonů rodu Teratoscincus. Rovněž se 

často křehká vajíčka v teráriu zničila či jinak poškodila, proto nebylo možné otestovat většinu 

dospělých jedinců na mláďata vlastní, ale pouze na mláďata vlastního druhu. Osm dospělých 

jedinců (4 T. keyserlingii, 4 T. scincus) bylo možné otestovat na vlastní mláďata, a to na tři 

malá mláďata a tři velká mláďata. Z celkového počtu osmi testovaných adultů pouze jeden 

rodič T. keyserlingii projevil zájem o malého T. keyserlingii a jeden T. scincus se šel podívat 

na své vlastní velké mládě.   

 

5.1.1.1  Teratoscincus scincus 

V experimentech, kde byli dospělí jedinci konfrontováni  s malými mláďaty T. scincus  

(konspecifická mláďata) a E. macularius (heterospecifická mláďata)  obou druhů reagovalo 

pouze 21 jedinců (z 32) v necelé polovině všech provedených pokusů (28 z 64 pokusů). 

Pokud byli dospělí T. scincus konfrontováni s velkými mláďaty obou dříve zmíněných druhů 

byla reaktivita o něco vyšší, 27 z 32 jedinců  se zajímalo o předložený stimulus ve 40 ze 64 

pokusů. Rozdíl v počtu pokusů, ve kterých dospělí gekoni reagovali na malá a na velká 

mláďata vyšel signifikantní (Chi-square test χ2= 4.52, p= 0.034). Počet jedinců i pokusů, ve 
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kterých dospělí jedinci reagovali na konspecifická a heterospecická mláďata byl stejný v obou 

věkových kategoriích (viz Graf 1.). Na konspecifické mláďě reagovalo 26 z 32 dospělých 

jedinců  (ve 34 z 64 pokusů), na heterospecifické mládě druhu E.macularius reagovalo 24      

z 32 dospělých gekonů (ve 33 z 64 pokusů).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5.1.1.2  Teratoscincus keyserlingii 

V experimentech, kde byli dospělí jedinci testováni  na malá mláďata T. keyserlingii   

a E. macularius reagovalo pouze 21 jedinců (z 32) v necelé polovině všech provedených 

pokusů (29 z 64 pokusů). Pokud byli dospělí T. keyserlingii konfrontováni s velkými mláďaty 

obou dříve zmíněných druhů,  tak se 22 z 32 jedinců zajímalo o předložený stimulus ve 28 ze 

64 pokusů. Testovaní dospělí jedinci se nelišili v počtu pokusů, ve kterých reagovali na malá 

a velká mláďata (Chi-square test, NS).  

Dospělí jedinci v experimentech projevili o něco větší zájem o malá a velká mláďata 

vlastního druhu (konspecifická) než o mláďata obou věkových kategorií druhu Eublepharis 

macularius (heterospecifická). Na konspecifické mláďě reagovalo 25 z 32 dospělých jedinců 

(ve 36 z 64 pokusů), na heterospecifické mládě druhu E.macularius reagovalo 17 z 32 

dospělých gekonů (ve 21 z 64 pokusů). Tento rozdíl byl průkazný (Chi-square test χ2=7.12, 

p=0.008) (Graf 2). 

  

Graf 1 Ilustrující počet reagujících a nereagujících dospělých T. scincus na 
jednotlivé kategorie mláďat. Na kategorii malá mláďata obou druhů reagovala 
necelá polovina testovaných jedinců. O druhou kategorii, velká mláďata, se aktivně 
zajímalo více dospělých T. scincus. Celkem byla testována reakce 32 dospělcých 
gekonů vůči čtyřem kategoriím mláďat.  
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5.1.2  Analýza prvků chování  

Veškeré zaznamenané prvky chování byly kategorizované do jednotlivých funkčních 

okruhů (viz kapitola Metodika: Obr. 31) a byla zaznamenána jejich frekvence (licking 

juvenile, licking box, marking, digging, sniffing, attack, exploring top of the box), frekvence  

a délka (active interest juvenile, active interest box, close to juvenile, close to box, moving, 

resting, looking, posture, tail) a latence (všech předchozích proměnných).  

Nejdříve byly jednotlivé prvky chování dospělých gekonů vizualizovaný pomocí 

analýzy hlavních komponent (Obr. 38) (PCA, Statistica 6.0). První komponenta vysvětluje    

25.50% z celkové variability a dala by se interpretovat jako osa mezi intenzitou reakce na 

mládě (kvantitativní behaviorální proměnné, frekvence a délky) a rychlostí s jakou zvíře na 

předkládaný stimulus zareaguje (latence, v Obr. 38 zeleně, Tab. 5 viz Přílohy). Druhá 

komponenta vysvětluje 9.84% variability a jasně odděluje chování, které zvíře projevuje vůči 

testovanému stimulu (mládě, v Obr. 38 červeně), a které projevuje vůči předkládanému 

neutrálnímu stimulu (polovina krabičky bez mláděte, v Obr. 38 modře, Tab. 5). Proměnné 

týkající se jak aktivního, tak pasivního zájmu o kontrolní část (close to box,  active interest 

box, licking box) jsou spolu navzájem  korelovány. Také proměnné zaměřené na zájem          

o mládě spolu vzájemně korelují (close to juvenile, active interest juvenile, licking juvenile). 

Stejně tak proměnné popisující rychlost s jakou zvíře zareaguje na mládě či na kontrolní část 

krabičky (latence) pro daný stimulus jsou vzájemně korelované. 

Graf 2 Ilustrující počet reagujících a nereagujících dospělých T. keyserlingii na 
jednotlivé kategorie mláďat. Dospělí gekoni v experimentech projevili větší 
zájem o malá a velká mláďata vlastního druhu než o mláďata cizího druhu. 
Celkem byla testována reakce 32 dospělců vůči čtyřem kategoriím mláďat.  
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Obr. 38 Projekce proměnných na prvních dvou osách hlavních komponent. První komponenta rozdělila 
jednotlivé prvky chování na ty, které jsou spojené kvantitativním vyjádřením reakce (frekvence a délky, modře a 
červeně) a na ty, popisující rychlost reakce (latence, zeleně). Druhá komponenta odděluje aktivity směrované 
vůči stimulu (mládě, červeně) od aktivit směrovaných vůči kontrole (prázdná část krabičky, modře).  
Pozn. Červená: kvantitativní behaviorální proměnné zaměřené na zájem o mládě – délka aktivního zájmu o 
mládě (dactive interest juvenile), délka pasivního zájmu o mládě (dclose to juvenile), frekvence aktivního zájmu 
o mládě (factive interest juvenile), frekvence pasivního zájmu o mládě (close to juvenile), frekvence olizování 
mláděte přes mřížku (flicking juvenile) / Modrá: kvantitativní behaviorální proměnné týkající se zájmu o 
kontrolní část - délka aktivního zájmu o kontrolu  (dactive interest box), délka pasivního zájmu o kontrolu 
(dclose to box), frekvence aktivního zájmu o kontrolu (factive interest box), frekvence pasivního zájmu o 
kontrolu (close to box), frekvence olizování kontroly (flicking box) / Zelená: proměnné popisující rychlost 
reakce – tmavě zelená: latence aktivního zájmu o mládě (latactive interest juvenile), latence pasivního zájmu o 
mládě (latclose to juvenile), latence olizování mláděte přes mřížku (latlicking juvenile) / světle zelená: latence 
aktivního zájmu o kontrolu (latactive interest box), latence pasivního zájmu o kontrolu (latclose to box) a latence 
olizování kontroly (latlicking box)  / Černá: většina těchto promenných málo častá (Var28 fmoving, Var 29 
fresting, Var 30 flooking, Var31 fdigging, Var32 fmarking, Var33 fposture, Var34 ftail, Var35 attack, Var36 
fexploring top of the box, Var39 fsniffing, Var60 dmoving, Var61 dresting, Var62 dlooking, Var63 dposture, 
Var64 dtail, Var84 latmoving, Var85 latresting, Var86 latlooking, Var87 latdigging, Var88 latmarking, Var90 
latposture, Var91 lattail, Var92 latattack, Var93 latexploring top of the box (Tab. 5) 
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Většina analyzovaných behaviorálních proměnných je tedy vzájemně korelovaná        

a jednotlivé proměnné mohou být tudíž dobře reprezentovány pouze jednou z výše zmíněných 

proměnných. Navíc jsou některé prvky chování málo časté (např. attack, tail, posture, 

exploring top of the box). Proto byly do další analýzy vybrány proměnné s nejlepším 

biologickým smyslem (reprezentující hlavní směry variability) a s rozdělením nejvíce se 

blížícímu normálnímu (na Obr. 38 barevně). Poté byly vybrané proměnné normalizovány: 

odmocninová transformace byla použita pro frekvence proměnných licking juvenile a licking 

box, transformace ARCSIN byla použita pro délky proměnných active interest juvenile, active 

interest box, close to juvenile, close to box, latence byly logaritmicky transformované (active 

interest juvenile, active interest box). Vybrané transformované proměnné byly opět 

vizualizovaný pomocí analýzy hlavních komponent (PCA, Obr. 39).  

První komponenta vysvětlila 49.05% variability a rozdělila jednotlivé prvky chování 

opět na ty, které jsou spojené kvantitativním vyjádřením reakce (frekvence a délky) a na ty, 

popisující rychlost reakce (latence). Druhá komponenta vysvětluje 21.19% celkové variability 

a odděluje aktivity směrované vůči stimulu (mládě) od aktivit směrovaných vůči kontrole 

(prázdná část krabičky) (Obr. 39, Tab. 6). 

Byla vytvořena jednoduchá proměnná zájem o mládě (concern). Jedná se o  obecnou 

úvodní proměnou, kde pokud zvíře projevilo aktivní (active interest juvenile) nebo pasivní 

zájem o mládě (close to juvenile), bylo označeno číslem 1 (reakce nastala) a pokud se 

nezajímalo o stimulus (mládě), tak bylo označeno číslem 0 (reakce nenastala). Proměnná má 

tedy binomické rozdělení. Tímto se liší od proměnných aktivní zájem o mládě a pasivní zájem 

o mládě. 
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Obr. 39 Projekce vybraných a normalizovaných proměnných na prvních dvou osách hlavních komponent. První  
komponenta rozdělila jednotlivé prvky chování na ty, které jsou spojené kvantitativním vyjádřením reakce 
(frekvence a délky, modře a červeně) a na ty, popisující rychlost reakce (latence, zeleně). Druhá komponenta 
odděluje aktivity směrované vůči stimulu (mládě, červeně) od aktivit směrovaných vůči kontrole (prázdná část 
krabičky, modře).  
Pozn. Červená: kvantitativní behaviorální proměnné zaměřené na zájem o mládě – transformovaná délka 
aktivního zájmu o mládě (ARCSINdactive interest juvenile), transformovaná délka pasivního zájmu o mládě 
(ARCSINdclose to juvenile), transformovaná frekvence olizování části s mládětem (SQRTflicking juvenile) / 
Modrá: kvantitativní behaviorální proměnné týkající se zájmu o kontrolní část - transformovaná délka aktivního 
zájmu o kontrolu (ARCSINdactive interest box), transformovaná délka pasivního zájmu o kontrolu 
(ARCSINdclose to box), transformovaná frekvence olizování kontrolní části (SQRTflicking box) / Zelená: 
proměnné popisující rychlost reakce – tmavě zelená: transformovaná latence aktivního zájmu o mládě 
(LOGlatactive interest juvenile)  / světle zelená: transformovaná latence aktivního zájmu o kontrolu 
(LOGlatactive interest box) (Tab. 6) 
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5.1.3  Použité parametrické testy 

Na základě PCA všech prvků chování (proměnných) byl proveden užší výběr 

proměnných s rozdělením nejlépe odpovídajícím normálnímu (LOG latence aktivního zájmu 

o mládě, LOGlatactive interest juvenile) nebo s binomickým rozdělením (LOGIT zájem         

o mládě, concern) (Obr. 38). Následně byly tyto vybrané proměnné analyzovány pomocí 

GLM (LOG latence aktivního zájmu o mládě, LOGlatactive interest juvenile) a GLZ (LOGIT 

zájem o mládě, concern) modelů. Ostatní behaviorální proměnné indikující zájem o stimulus 

(SQRTflicking juvenile, ARCSINdactive interest juvenile) nebo o kontrolu (SQRTflicking 

box, ARCSINdactive interest box) byly porovnávány pomocí neparametrického 

Wilcocsonova párového testu. 

Nejprve byl pomocí GLZ analyzován zájem o mládě (concern) u obou druhů gekonů 

rodu Teratoscincus. Poté se analyzovala rychlost reakce, tj latence aktivního zájmu o mládě 

(latactive interest juvenile), pouze u zvířat, která na předložený stimulus reagovala.  

Jelikož byl každý dospělý gekon testován celkem čtyřikrát, byly tyto dvě proměnné 

statisticky hodnoceny v programu R (model GLM, funkce ANOVA), který vliv opakování 

korigoval.  

Výsledky byly navíc srovnávány ještě s výsledky získanými analyzováním dat 

v programu Statistica 6.0, kde byly kreslené i grafy. Jelikož byl každý gekon testován celkem 

čtyřikrát, nejedná se v programu Statistica 6.0 o nezávislé testy, ale pouze o odhad.  

Identita jedince je důležitým fixním faktorem, jelikož se testovaní gekoni mohli lišit 

v tom jak v experimentu zareagují (personalita Coleonyx elegans, Trnik et al. 2011). 

 

5.1.3.1  Zájem o mládě u T.scincus a T. keyserlingii  

Použili jsme vysvětlovanou proměnnou zájem o mládě (concern-1,0). Proměnná zájem 

o mládě má binomické rozdělení a byl tedy pro porovnání dat použit marginální GLM model 

v programu R (geepack function, geeglm) a GLZ model s logitovou transformací v programu 

Statistica 6.0.  

V programu R byly fixními faktory druh a pohlaví testovaného adultního jedince 

(T.scincus, T. keyserlingii), druh mláděte (konspecifické, heterospecifické), velikost mláděte 

(malé, velké) a jejich interakce (druh mláděte vs. velikost mláděte). Identita testovaného 

jedince byla zvolena jako náhodný faktor. Podle pravidla marginality byly odstraněny 

nevýznamné proměnné jako je interakce (druh mláděte vs. velikost mláděte, p=0.6) a poté 

proměnná pohlaví testovaného jedince (p=0.3). Těsně pod hranicí průkaznost vyšla proměnná 

druh mláděte (p=0.08) a kategorie velikost mláděte (p= 0.08). 
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V programu Statistica 6.0 byly za fixní faktory zvoleny druh dospělého jedince 

(T.scincus, T. keyserlingii), druh mláděte (konspecifické, heterospecifické), velikost mláděte 

(malé, velké) a jejich interakce (druh mláděte vs. velikost mláděte). Výsledky byly shodné 

s těmi vypočítanými v programu R. Těsně pod hranicí průkaznosti  na 5%  hladině 

významnosti (signifikantní na 10% hladině významnosti) vyšla proměnná druh mláděte 

(F(251,5)=3.11, p=0.08) a velikost mláděte (F(251,5)=3.11, p=0.08) p= 0.08) (Graf 3 a 4). Ostatní 

faktory byly neprůkazné, faktor identita nebyl statisticky významný ani pro konstrukci 

celkového modelu. Pokud se testovaný jedinec rozhodl projevit zájem o mládě, tak se spíše 

jednalo o mládě vlastního druhu (Graf 3). Dospělí gekoni spíše více reagovali na velké mládě 

(Graf 4).  

 

 

 

 

 
 
 
5.1.3.2  Latence aktivního zájmu o mládě u T.scincus a T. keyserlingii 
 

Při dalším statistické hodnocení byla použita  pouze  data od jedinců, kteří projevili 

aktivní zájem o předkládaný stimulus, tj. o mládě. V programu Observer byla hodnocena 

frekvence, latence a délka této aktivity. Latence vyjadřuje rychlost s jakou zvíře na 

předkládaný stimulus zareaguje. Tato proměnná byla nejdříve logaritmicky transformována 

(LOGlatactive interest juvenile) a analyzována pomocí modelu GLM v programu R (funkce 

dvou-trojcestná ANOVA). Fixními faktory zde byly druh dospělého jedince, druh mláděte 

(konspecifické, heterospecifické), velikost mláděte (malé, velké), interakce (velikost mláděte 

vs. druh adulta, druh mláděte vs. druh adulta, velikost mláděte vs. druh mláděte, velikost 

Graf 3 GLZ Zájem o mládě (concern): těsně pod hranici 
signifikance byla kategorie konspecifické/heterospecifické 
mládě, p = 0.08. Dospělé gekony o trochu více zajímala 
mláďata vlatního druhu. 
Pozn. EM (E. macularius), TS a TK (T. scincus, T. keyserlingii) 
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Graf 4 GLZ Zájem o mládě (concern): těsně pod hranici 
signifikance byla kategorie velké/malé mládě, p = 0.08. 
Dospělé gekony o trochu více zajímala velká, subadultní 
mláďata. 
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adulta vs. druh mláděte vs. velikost mláděte) a jako náhodný faktor identita dospělého 

jedince. Signifikantní vyšla kategorie druh mláděte (p=0.002) (Graf 5). Pod hranicí 

signifikance byla kategorie druh testovaného dospělého jedince (p=0.08). Zbylé kategorie 

nebyly průkazné.  

Data byla analyzována i v programu Statistica 6.0 modelem GLM. Fixními faktory zde 

byly druh testovaného dospělého jedince, druh mláděte, velikost mláděte a jejich interakce 

(druh mláděte vs. velikost mláděte). Signifikantní vyšla kategorie druh mláděte 

(F(118,6)=6.77, p=0.05) (Graf 5). Ostatní kategorie nebyly průkazné. Faktor identita nebyl 

statisticky významný ani pro konstrukci celkového modelu.  

Dospělí jedinci, kteří projevili aktivní zájem o předložený stimul dříve aktivně 

zareagovali na mládě vlastního druhu (Graf 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.3  Hodnocení proměnných pro každý testovaný druh zvlášť 

Liší se prostý počet reagujících jedinců na jednotlivé kategorie stimulu. U T.scincus se 

liší počet reagujících jedinců na velká a malá mláďata a u druhu T. keyserlingii se liší počet 

reagujících jedinců na konspecifické a heterospecifické mládě (viz 5.1.1.1, 5.1.1.2).               

U proměnné latence zájmu o mládě (LOGlatactive interest juvenile) byl rozdíl mezi druhy 

T.scincus a T. keyserlingii těsně pod hranicí signifikace (viz 5.1.3.2.) Proto byly proměnné 

analyzované v předchozí podkapitole hodnoceny ještě pro každý druh zvlášť. 

 

Graf 5 GLM logaritmovaná latence aktivního zájmu o mládě (LOGlatactive  
interest juvenile): Signifikantní byla kategorie druh mláděte: p= 0.05. Dospělí  
gekoni obou druhů, kteří projevili aktivní zájem o předložený stimul, dříve 
 aktivně zareagovali na malé nebo velké mládě vlastního druhu. 
Pozn. EM (E. macularius), TS a TK (T. scincus, T. keyserlingii) 

Vazene marginalni prumery
 Weighted Marginal Means

 velke mlade
male mlade

Heterospecificke mlade (EM) Konspecificke mlade (TS, TK)
5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

LO
G

la
ta

ct
iv

e 
in

te
re

st
 ju

ve
ni

le



 59

5.1.3.3.1  Zájem o mládě u T. scincus  

Proměnná zájem o mládě (concern) u druhu T.scincus byla analyzována v programu 

Statistica 6.0 modelem GLZ. Fixními faktory jsou pohlaví testovaného jedince, druh mláděte, 

velikost mláděte a jejich interakce (druh mláděte vs. velikost mláděte). Signifikantní vyšla 

pouze kategorie velikost mláděte (F(123,5)=4.49, p=0.03). Dospělí jedinci Tearatoscincus 

scincus se více zajímali o velká, subadultní mláďata, ale už nerozlišovali mezi tím, jestli se 

jedná o velkého mládě vlastního či cizího druhu (Graf 6). Faktor identita nebyl statisticky 

významný ani pro konstrukci celkového modelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.3.2 Latence aktivního zájmu o mládě u T. scincus 

V programu R byly za fixní faktory zvoleny pohlaví dospělého jedince, druh mláděte 

(konspecifické, heterospecifické), velikost mláděte (malé, velké) a interakce (pohlaví adulta 

vs. velikost mláděte, druh mláděte vs. pohlaví adulta, velikost mláděte vs. druh mláděte          

a velikost mláděte vs. druh mláděte vs. pohlaví adulta). Identita testovaného jedince byla 

zvolena jako náhodný faktor. Žádná z výše zmíněných kategorií nebyla průkazná. Kategorie 

druh mláděte však naznačuje (p=0.11) určitý trend, že se dospělí  T. scincus rychleji vydali za 

mládětem vlastního druhu (Graf 7).  
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Graf 6 GLZ zájem o mládě (concern) u T. scincus: signifikantní vyšla kategorie velikost 
mláděte (p=  0.034). Dospělí T. scincus se více zajímali o velká, subadultní mláďata. 
 Pozn. EM (E. macularius), TS (T. scincus) 
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V programu Statistica 6.0 byly za fixní faktory vybrány pohlaví dospělého jedince, 

druh mláděte, velikost mláděte a jejich interakce (druh mláděte vs. velikost mláděte). 

Signifikantní byly rozdíly v kategorie konspecifické a heterospecifické mládě (F(62,5)=4.40, 

p= 0.036). Pokud se dospělí T. scincus rozhodli zareagovat na předložený stimul v krabičce, 

tak se rychleji vydali za mládětem vlastního druhu, ale o rychlosti aktivního zájmu 

nerozhoduje velikost mláděte (Graf 7). Faktor identita nebyl statisticky významný ani pro 

konstrukci celkového modelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.3.3  Zájem o mládě u T. keyserlingii  

Proměnná zájem o mládě (concern) u druhu T.keyserlingii byla analyzována 

v programu Statistica 6.0 modelem GLZ. Fixními faktory jsou pohlaví dospělého jedince, 

druh mláděte (konspecifické, heterospecifické), velikost mláděte (velké, malé mládě) a jejich 

interakce (druh mláděte vs. velikost mláděte). Signifikantně vyšla kategorie druh mláděte 

(F(123,5)=6.11, p=0.013). Ostatní kategorie byly neprůkazné. Faktor identita nebyl statisticky 

významný ani pro konstrukci celkového modelu.Dospělí jedinci Tearatoscincus keyserlingii 

se více zajímali o mláďata vlastního než cizího druhu (Graf 8). 

 

 

Graf 7 GLM logaritmovaná latence aktivního zájmu o mládě (LOGlatactive  
interest juvenile) u T. scincus: Kategorie interakce druh mláděte vs. velikost  
mláděte. Dospělí T. scincus si dříve všimnou mláděte vlastního druhu.  
Pozn. EM (E. macularius), TS (T. scincus), velké mládě červeně, malé mládě modře 
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5.1.3.3.4   Latence aktivního zájmu o mládě u T. keyserlingii  

V programu R byly za fixní faktory zvoleny pohlaví dospělého jedince, druh mláděte 

(konspecifické, heterospecifické) a velikost mláděte (malé, velké) a interakce (pohlaví adulta 

vs. velikost mláděte, druh mláděte vs. pohlaví adulta, velikost mláděte vs. druh mláděte          

a velikost mláděte vs. druh mláděte vs. pohlaví adulta). Identita testovaného jedince byla 

zvolena jako náhodný faktor. Signifikantní vyšla kategorie druh předkládaného mláděte. 

Malých a velkých mláďat vlastního druhu si dospělí T. keyserlingii všimnou dřív než mláďat 

cizího druhu E. macularius (p=0.004) (Graf 9). 

V programu Statistica 6.0 byly za fixní faktory vybrány pohlaví testovaného jedince, 

druh mláděte, velikost mláděte a jejich interakce (druh mláděte vs. velikost mláděte). 

Signifikantní vyšla proměnná pohlaví testovaného zvířete. Samci T. keyserlingii dříve než 

samice postřehnou přítomnost mláděte v krabičce (F(51,5)=4.41, p=0.036) (Graf 9). Těsně pod 

hranicí průkaznosti na 5% hladině významnosti byla kategorie druh předkládaného mláděte 

(F(51,5)=3.49, p=0.06). Malých a velkých mláďat vlastního si dospělí T. keyserlingii všimnou 

spíše dřív než mláďat druhu E. macularius (Graf 10). Faktor identita nebyl statisticky 

významný ani pro konstrukci celkového modelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8 GLZ Zájem o mládě (concern) u T. keyserlingii: Signifikantní 
 vyšla kategorie druh mláděte (p=0.013). Dospělí T. keyserlingii se  
více zajímali o mláďata vlastního druhu.  
Pozn. EM (E. macularius), TK (T. keyserlingii) 
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Graf 9 GLM logaritmovaná latence aktivního zájmu o mládě 
(loglatactive interest juvenile) u T. keyserlingii: Signifikantní byla 
kategorie pohlaví testovaného T. keyserlingii: (p=  0.036). Samci   
T. keyserlingii dříve než samice postřehnou přítomnost mláděte 
v krabičce. 
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5.1.4  Neparametrické párové testy 

Většina sledovaných proměnných má rozdělení dat, které se blíží normálnímu         

(viz 5.1.2, 5.1.3) nebo normální rozdělení nemá. Tato distribuce dat u většiny behaviorálních 

proměnných je dána tím, že testovaní dospělí gekoni rodu Teratoscincus  reagovali pouze 

v polovině experimentů. Jedinci, kteří nevykazovali zájem o stimul byli označeni nulou. Pro 

srovnávání byly vybrány čtyři proměnné, a to frekvence olizování části krabičky s mládětem 

(flicking juvenile), frekvence olizování kontrolní části krabičky bez mláděte (flicking box). 

Dále délka aktivního zájmu o mládě (dactive interest juvenile) a délka aktivního zájmu           

o kontrolní část krabičky bez mláděte (dactive interest box). V neparametrických testech se 

porovnávala mezi sebou vždy proměnná týkající se části krabičky s mládětem s proměnnou 

související s kontrolní částí krabičky bez mláděte během stejného pokusu. Data byla 

analyzována Wilcocsonovým párovým testem  v programu Canoco. 

 

5.1.4.1  Olizování mláděte vs. Olizování kontroly  

Proměnné frekvence olizování mláděte přes mřížku (flicking juvenile) a frekvence 

olizování kontrolní části (flicking box) se nejdříve normalizovali odmocněním (SQRT). 

Dospělí Teratoscincus scincus více pachově zkoumali a olizovali část krabičky            

s velkými mláďaty než kontrolní prázdnou část. Velká mláďata T. scincus (p=0.003)                

a E. macularius (p=0.02) představovala tedy pro dospělé T. scincus silnějším stimul než 

Graf 10 GLM logaritmovaná latence aktivního zájmu o mládě  
(LOGlatactive interest juvenile) u T. keyserlingii:  
Dospělí T. keyserlingii, kteří projevili aktivní zájem o předložený  
stimul, spíše dříve aktivně zareagovali na  mládě vlastního druhu. 
Pozn. EM (E. macularius), TK (T. keyserlingii) 

Vazene marginalni prumery 
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vedlejší kontrolní část (Tab. 7). Kategorie malých mláďat vůči sousedním kontrolním částem 

krabičky nebyly průkazné.  

Testovaní jedinci T. keyserlingii rovněž projevili větší zájem o velké T. keyserlingii 

(p=0.001) a gekončíky noční (p=0.033) než o vedlejší kontrolní část krabičky (Tab. 8). 

Dospělí T. keyserlingii také prokazovali větší zájem o malého T. keyserlingii (p=0.022) než    

o sousední kontrolu. Pokud byl předložen malý E. macularius, tak nebyl zaznamenán rozdíl 

ve frekvenci olizování mezi mládětem a kontrolní částí krabičky. Celkově oba dva druhy 

dospělých gekonů rodu Teratoscincus více pachově zkoumali velká, subadultní mláďata obou 

druhů než sousední kontrolní část krabičky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teratoscincus scincus: frekvence olizování mládě vs. frekvence olizování 
kontroly 

p 

Malé konspecifické mládě 0.16 

Malé heterospecifické mládě 0.51 

Velké konspecifické mládě 0.003 
Velké heterospecifickémládě  0.02 

Teratoscincus keyserlingii: frekvence olizování mládě vs. frekvence olizování 
kontroly 

p 

Malé konspecifické mládě 0.022 
Malé heterospecifické mládě 0.22 
Velké konspecifické mládě 0.001 
Velké heterospecifickémládě  0.033 

Tab. 7 Frekvence olizování mláděte vs. frekvence olizování kontroly u T. scincus. T. scincus více pachově 
zkoumali a olizovali část krabičky s velkým mládětem vlastního a cizího druhu než sousední kontrolní 
část krabičky. 

Tab. 8 Frekvence olizování mláděte vs. frekvence olizování kontroly u T. keyserlingii. Dospělí T. keyserlingii 
více pachově zkoumali a olizovali část krabičky s velkým mládětem vlastního a cizího druhu než kontrolní 
prázdnou část krabičky. Rovněž se více pachově zajímali o malé mládě vlastního druhu než o vedlejší 
kontrolní část krabičky. 
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5.1.4.2  Délka aktivního zájmu o mládě vs. délka aktivního zájmu o kontrolu  

 Pro porovnávání byla vybrána proměnná délka aktivní zájmu o mládě (dactive interest 

juvenile) a délku aktivního zájmu o kontrolní část krabičky (dactive interest box). Pro 

transformaci dat byla použita funkce ARCSIN.  

Testovaní T. scincus se aktivně déle zajímali o část krabičku s velkým mládětem     

(T. scincus p=0.005, E. macularius p=0.0008) než o sousední kontrolní prázdnou část      

(Tab. 9). Rozdíl v délce zájmu o malá mláďata a vedlejší kontrolu průkazný nebyl.  

I dospělí T. keyserlingii se déle aktivně zajímali o velká mláďata svého druhu 

(p=0.0004) i druhu E. macularius (p=0.005) než o sousední kontrolu (Tab. 10). Rozdíl mezi 

testovanými druhy je ten, že dospělí jedinci T. keyserlingii projevili navíc ještě delší zájem     

o malé konspecifické mládě (p=0.016), než o vedlejší kontrolní část krabičky. Pokud byl 

předložen malý E. macularius, tak nebyl rozdíl v délce aktivního zájmu mezi stimulem           

a kontrolou (Tab. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Proměnná značkování 

V teráriu během experimentů značkovalo pouze 16 dospělých jedinců obou 

testovaných druhů (6 T. scincus, 10 T .keyserlingii) v 16 pokusech z celkového počtu 256 

Teratoscincus scincus: délka aktivního zájmu o mládě  vs. délka aktivního 
zájmu o kontrolu 

p 

Malé konspecifické mládě 0.31 
Malé heterospecifické mládě 0.12 
Velké konspecifické mládě 0.005 
Velké heterospecifickémládě  0.0008 

Teratoscincus keyserlingii: délka aktivního zájmu o mládě  vs. délka 
aktivního zájmu o kontrolu 

p 

Malé konspecifické mládě 0.016 
Malé heterospecifické mládě 0.18 
Velké konspecifické mládě 0.0004 
Velké heterospecifickémládě  0.005 

Tab. 9 Délka aktivního zájmu o mládě vs. délka aktivního zájmu o kontrolu u T. scincus. 
Testovaní jedinci se déle zajímali o část krabičky s velkým mládětem vlastního a cizího 
druhu než o vedlejší prázdnou část krabičky. 

Tab. 10 Délka aktivního zájmu o mládě vs. délka aktivního zájmu o kontrolu u T. keyserlingii. 
Testovaní jedinci se déle zajímali o část krabičky s velkým mládětem vlastního a cizího druhu 
než o vedlejší prázdnou část krabičky. Rovněž se déle zajímali o malé mládě vlastního druhu 
než o vedlejší kontrolní část.  
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pokusů. V těchto 16 pokusech rovněž dospělí jedinci projevili zájem o mládě (active interest 

juvenile) a v závislosti na tomto chování začali značkovat. Pouze jedno zvíře, samice            

T. keyserlingii, značkovalo během explorace (moving) po teráriu a o mládě se nezajímalo. 

Značkovali především samci (14 samců ve 14 pokusech) a pouze dvě samice (Obr. 40 viz 

Přílohy). První samice T. scincus měla v době experimentu v domovském teráriu nakladená 

vajíčka, což mohlo zapříčinit zvýšený zájem o mládě a posléze značkování. Druhá samice      

T. keyserlingii byla ta, která o mládě neprojevila zájem a značkovala při exploraci. Zvířata 

značkovala v pokusech nezávisle na kategorii testovaného mláděte (malé/velké, 

konspecifické/heterospecifické). Kategorie mláďat tedy nebyly průkazné. 
 

5.1.6 Chování mláďat během Experimentů 1 

V Experimentu 1 byli dospělí gekoni rodu Teratoscincus testováni na malá a velká 

mláďata vlastního a cizího druhu. Malá ani velká mláďata, až na pár výjimek, neprojevovala 

v přítomnosti dospělého jedince známky velkého stresu či agrese. Pouze v jednom pokusu 

velký gekončík noční v krabičce během experimentu opakovaně útočil na dospělého             

T. keyserlingii.  

 

5.2  EXPERIMENT 2 
V další fázi experimentů byla testována reakce dospělých gekonů rodu Teratoscincus 

na přítomnost malého mláděte Eublepharis macularius. Malý gekončík byl vypuštěn do 

domovského terária dospělých T. scincus a T. keyserlingii, kde byl ponechán do druhého dne. 

Z celkového počtu dvaceti jedinců T. scincus (11 samců, 9 samic) a stejného počtu     

T. keyserlingii (10 samců, 10 samic) napadl mládě pouze jeden samec T. keyserlingii a to 

během počátečních dvou minut po zahájení experimentu. Průběh behaviorální reakce se 

kvalitativně nelišil od potravního chování vůči obvyklé potravě (myšata). Ostatní testovaní 

jedinci neprojevili vůči mláďatům predační ani teritoriální chování. Nebylo pozorováno žádné 

defensivní chování (vibrující ocas, postoj na vztyčených končetinách, útok).  

V Experimentu 2 malí gekončíci noční nereagovali ve většině případů defenzivně na 

přítomnost dospělého jedince (explorovali okolí i dospělého jedince, spali apod.).  Pouze pár 

z nich mělo tendence utíkat (nebo i útočit) či ukazovat ocas v antipredačním postoji typickém 

pro gekony (Dial et al. 1989, Webb et al. 2009), ale i oni se po několika minutách uklidnili. 

Část mláďat se nebála vlézt na tělo dospělých gekonů nebo se jimi naopak nechala 
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„přišlápnout“ k zemi bez zjevných známek stresu (Obr. 41). Druhý den část mláďat 

gekončíků dokonce ležela a spala v blízkosti dospělého gekona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  EXPERIMENT 3 
Prvky chování, zaznamenané během Experimentu 3, byly nejdříve hodnoceny        

Chí-square testem, kde se mezi sebou porovnávaly oba druhy testovaných gekonů (Tab. 11). 

V další fázi se vybrané prvky chování analyzovaly v programu Statistica 6.0. 

V experimentech většina testovaných jedinců obou druhů gekonů rodu Teratoscincus 

reagovala na dotknutí štětičky v křížové oblasti zad uskočením (jump, 18 z 21 T. scincus, 33 z 

36 T. keyserlingii, Tab. 11). Pouze jeden T. scincus a tři T. keyserlingii nezareagovali (no 

reaction, Tab. 11). Testovaní gekoni buď pouze uskočili (4 T. scincus, 9 T. keyserlingii) nebo 

po tomto chování následovaly další reakce (16 T. scincus, 24 T. keyserlingii). Do navazující 

reakce patří například vztyčený ocas (tail up), který gekoni po uskočení pouze vztyčili a už 

jinak nezareagovali (4 T. scincus, 1 T. keyserlingii) nebo byl spojen ještě s další reakcí. Dva 

gekoni menšího druhu T. scincus  a 1 T. keyserlingii vztyčili ocas bezprostředně po útěku 

(escape) bez předešlého uskočení. Pouze jeden T. scincus nejdříve uskočil, utekl a poté vztyčil 

ocas. Častým prvkem chování většího druhu T. keyserlingii byla reakce spojená s vibrováním 

ocasu v horizontální poloze (tail vibration). Tato reakce nebyla pozorována u T. scincus. 

Vibrování ocasu nastalo po uskočení (1 jedinec), po uskočení spojeném s postojem (posture, 4 

jedinci) a nebo po uskočení gekon hrozil postojem a vibrujícím ocasem a toto chování 

vyústilo v agresivní výpad směrem k ruce se štětičkou (orientation towards stimulus, 8 

Obr. 41 Experiment 2, volně vypuštěné malé mládě E.macularius 
v teráriu dospělého T. scincus  ♂ 
foto z kamery Petra Suchomelová 
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jedinců). Jeden T. keyserlingii po uskočení vykonal výpad proti ruce a až poté zastrašoval 

postojem. Pouze v jednom případě zvíře nejdříve uskočilo, uteklo a poté vibrovalo ocasem. 

Samotný postoj po předešlém uskočení nastal ve třech případech u T. keyserlingii a v jednom 

u T. scincus. Velmi ojedinělá byla reakce kousnutí do štětičky, kterou vykonali pouze dva 

jedinci T. keyserlingii (attack, Tab. 11). Někteří gekoni se rozhodli po předešlém uskočení 

utéct a jinou z výše zmíněných reakcí už během experimentu nevykonali (8 T. scincus, 3        

T. keyserlingii). Výše zmíněné prvky chování a jejich časová souslednost jsou zpracované 

do etogramu (viz Metodika Obr. 36) 

Strategie útěk byla častěji zaznamenána u menšího druhu T. scincus (11 T. scincus, 4 

T. keyserlingii, Tab. 11), po které obvykle následovalo vztyčení ocasu. Vztyčení ocasu bylo 

rovněž chování spíše typické pro T. scincus (7 T. scincus, 1 T. keyserlingii, Tab. 11). Větší 

druh T. keyserlingii se spíše snažil zastrašit neznámého protivníka (štětička) svým agresivním 

chováním, například postojem, vibrováním ocasu, útokem a výpadem směrem k nepříteli 

(Tab. 11). Nejčastější strategií byla u tohoto druhu kombinace postoje s vibrujícím ocasem     

a výpadem směrem k ruce se štětičkou.  

 
 

 

 

Statisticky byla analyzována proměnná útěk (escape) a ocas nahoru (tail up). Tyto 

proměnné mají binomické rozdělení a byl tedy pro porovnání dat použit GLZ model 

s logitovou transformací v programu Statistica 6.0. 

Ostatní proměnné jako je postoj (posture), kousnutí do štětičky (attack), vibrující ocas 

(tail vibration) a výpad směrem proti ruce se štětičkou (orientation towards stimulus) nebylo 

možné statisticky hodnotit, jelikož je vykonali někteří jedinci pouze u jednoho druhu           

(T. keyserlingii). 

  

 

Tab. 11 Chí-square test: Rozdíl v reaktivitě mezi dvěma druhy gekonů rodu 
Teratoscincus. První druh T. scincus spíše utíkal s častou kombinací chování 
ocas nahoru. Naproti tomu větší druh T. keyserlingii více hrozil postojem, 
vibrujícím ocasem a výpadem směrovaným proti ruce se štětičkou.
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Vážené marginální průměry
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Vazene marginalni prumery
Weighted Marginal Means
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5.3.1  Proměnná  útěk  

Kategoriálními vysvětlujícími proměnnými jsou druh, pohlaví a logaritmovaná váha 

testovaného jedince. Signifikantní vyšla kategorie druh testovaného jedince (F53,4=6.11, 

p=0.013). Menší druh T. scincus zvolil strategii útěk častěji než větší druh T. keyserlingii 

(Graf 11).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Proměnná ocas nahoru 

Kategoriálními vysvětlujícími proměnnými jsou druh, pohlaví a logaritmovaná váha 

testovaného jedince. Těsně pod hranicí průkaznosti  na 5%  hladině významnosti 

(signifikantní na 10% hladině významnosti) byla kategorie druh testovaného jedince 

(F53,4=3.75p=0.052). Výsledek byl ovlivněn tím, že z celkového počtu 54 testovaných jedinců 

zvedlo během experimentů ocas nahoru pouze 7 T. scincus a 1 T. keyserlingii. Menší druh T. 

scincus zvolil strategii ocas nahoru častěji než větší druh T. keyserlingii (Graf 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 11 GLZ Útěk (escape): Signifikantní vyšla kategorie druh 
testovaného jedince (p=0.013). Menší druh T. scincus zvolil strategii 
útěk častěji než větší druh T. keyserlingii. 
 

Graf 12 GLZ Ocas nahoru (tail up): Těsně pod hranicí průkaznosti  
byla kategorie druh testovaného jedince (p=0.052). Menší druh  
T. scincus zvolil strategii ocas nahoru častěji než větší druh T. keyserlingii. 
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5.4  EXPERIMENT 4 
Prvky chování, zaznamenané během Experimentu 4, byly hodnoceny Chí-square 

testem, kde se mezi sebou porovnávaly oba druhy testovaných gekonů (Tab. 12). V další fázi 

se vybrané prvky chování analyzovaly v programu Statistica 6.0. 

Stejně jako v předešlém Experimentu 3 většina testovaných gekonů reagovala na 

dotknutí štětičky uskočením (jump, 21 z 24 T. scincus, 23 z 27 T. keyserlingii, Tab. 12). 

Pouze tři T. scincus a dva T. keyserlingii vůbec nezareagovali (no reaction, Tab. 12). 

Testovaní gekoni buď pouze uskočili (4 T. scincus, 13 T. keyserlingii) nebo po tomto chování 

následovaly další reakce (17 T. scincus, 10 T. keyserlingii). Do navazující reakce patří 

například vztyčený ocas (tail up), který gekoni po uskočení pouze vztyčili a už jinak 

nezareagovali (8 T. scincus, 2 T. keyserlingii) nebo byl spojen ještě s další reakcí (3 z 8         

T. scincus). Dva gekoni menšího druhu T. scincus nejdříve uskočili, utekli (escape) a poté 

vztyčili ocas. Pouze jeden T. scincus nejdříve uskočil, vztyčil ocas a poté provedl výpad 

směrem k ruce se štětičkou (orientation towards stimulus). Strategii útěk po předešlém 

uskočení využilo 7 T. scincus a 2 T. keyserlingii (Tab. 12). Ze sedmi T. scincus pouze jeden 

jedinec ještě po tomto chování vykonal výpad proti ruce se štětičkou. Agresivní chování 

výpad proti ruce se štětičkou byl zaznamenán pouze u dvou T. scincus a dvou T. keyserlingii. 

U T. keyserlingii bylo toto chování spojené s předešlým děláním postoje (posture)                   

a vibrováním ocasu (tail vibration). Postoj nebyl zaznamenán u T. scincus, ale pouze              

u druhého druhu, kde byl buď samotný nebo ve spojení s vibrujícím ocasem. Samotný 

vibrující ocas vykonal jeden T. scincus a jeden T. keyserlingii. Výše zmíněné prvky chování   

a jejich časová souslednost jsou zpracované do etogramu (viz Metodika Obr. 37).  

Strategie útěk byla častější u menšího druhu T. scincus (celkem 7 T. scincus, 2           

T. keyserlingii). Vztyčení ocasu bylo rovněž chování typické pro T. scincus (11 T. scincus, 2 

T. keyserlingii). Větší druh T. keyserlingii se spíše snažil hrozit postojem (0 T. scincus, 7       

T. keyserlingii) a vibrováním ocasu (1 T. scincus, 7 T. keyserlingii). (Tab. 12) 

 

 

 

 

 
 Tab. 12 Chí-square test: Rozdíl v reaktivitě mezi dvěma druhy gekonů rodu 

Teratoscincus. První druh T. scincus dával častěji přednost strategii útěk než větší 
T. keyserlingii, který více hrozil postojem a vibrujícím ocasem. Menší T. scincus 
také častěji reagoval na stimul vztyčením ocasu. 
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Vazene marginalni prumery
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Statisticky byla analyzována proměnná útěk (escape), ocas nahoru (tail up) a vibrování 

ocasu (tail vibration). Tyto prvky chování vykonala část testovaných jedinců u obou druhů 

gekonů rodu Teratoscincus. Zmíněné proměnné mají binomické rozdělení a byl tedy pro 

porovnání dat použit GLZ model s logitovou transformací v programu Statistica 6.0. 

Ostatní proměnné jako je postoj (posture) a výpad směrem proti ruce se štětičkou 

(orientation towards stimulus) nebylo možné statisticky hodnotit, jelikož se jedná o chování 

v tomto experimentu velmi řídké.  

 

5.4.1  Proměnná útěk 

Kategoriálními vysvětlujícími proměnnými jsou druh, pohlaví, logaritmovaná váha 

testovaného jedince a proměnná pár/sám. Signifikantní vyšla kategorie druh testovaného 

jedince (F46,5=4.98, p=0.025). Menší druh T. scincus zvolil strategii útěk častěji než větší druh                

T. keyserlingii (Graf 13). Dále vyšla průkazná kategorie pár (F46,5=5.27, p=0.022) (Graf 14). 

Pokud žil testovaný gekon v páru (s jedincem opačného pohlaví), nezvolil strategii útěk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13 GLZ Útěk (escape): Signifikantní vyšla kategorie druh 
testovaného jedince (p=0.025). Menší druh T. scincus zvolil strategii 
útěk častěji než větší druh T. keyserlingii. 

Graf 14 GLZ Útěk (escape): Signifikantní vyšla kategorie pár/sám (p=0.022).  
Pokud žil testovaný gekon v páru (s jedincem opačného pohlaví), nezvolil  
strategii útěk. 
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5.4.2  Proměnná ocas nahoru 

Kategoriálními vysvětlujícími proměnnými jsou druh, pohlaví, logaritmovaná váha 

testovaného jedince a proměnná pár. Signifikantní byla kategorie druh testovaného jedince    

(F46,5=6.38, p=0.011). Menší druh T. scincus zvolil strategii ocas nahoru častěji než větší druh                

T. keyserlingii (Graf 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 Proměnná vibrování ocasu 

Kategoriálními vysvětlujícími proměnnými jsou druh, pohlaví, logaritmovaná váha 

testovaného jedince a proměnná pár. Průkazná byla vysvětlující proměnná váha testovaného 

gekona  (F46,5=3.59, p=0.023). Větší a těžší druh T. keyserlingii zvolil strategii vibrující ocas 

častěji než menší a lehčí druh T. scincus (Graf 16). 
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Graf 15 GLZ Ocas nahoru (tail up): Těsně pod hranicí  
průkaznosti byla kategorie druh testovaného jedince  
(p=0.011). Menší druh T. scincus zvolil strategii ocas  
nahoru častěji než větší druh T. keyserlingii 

Graf 16 GLZ Vibrování ocasu (tail vibration): Průkazně vyšla 
 kategorie váha testovaného jedince (p=0.023). Větší a těžší  
druh T. keyserlingii zvolil strategii vibrující ocas častěji než 
 menší a lehčí druh T. scincus. 
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6  DISKUZE 
Diskuze s literaturou 

V současné době se fenoménem rodičovského chování u ještěrů (Squamata: Sauria) 

zabývá pouze několik prací (review Shine 1988, Bull et al. 2001, Chapple 2003, While et al. 

2007, 2009, Sinn et al. 2008). Hlavní důvod je ten, že rodičovská péče je u ještěrů vzácná       

a u mnoha rodů nejspíše zatím neznámá nebo málo prozkoumaná. Většina publikovaných 

prací je zaměřena na australské scinky rodu Egernia (Bull et al. 2001, Chapple 2003, Chapple 

& Keogh 2006), kteří jsou zcela unikátní nejen komplexní sociální strukturou, ale i tolerancí 

ke svým mláďatům ve svém teritoriu. Zcela běžná je naopak u ještěrů situace, kdy se mláďata 

po narození rozptýlí do okolí (O´Connor & Shine 2004).  

Gekoni rodu Teratoscincus jsou možná stejnou výjimkou mezi ještěry jako právě 

scinkové rodu Egernia (Duffield & Bull 2002, O´Connor & Shine 2004, 2005, Osterwalder et 

al. 2004, Chapple & Keogh 2006, While et al. 2009). V podmínkách chovu se mláďata mohou 

líhnout a zůstávat v domovském teráriu rodičů a to umožňuje navrhnout hypotézu                   

o toleranci mláďat jako o určité formě rodičovské péče (review Shine 1988). Tím, že rodiče 

mláďata ve svém území tolerují, zvyšují jejich šance na přežití a tedy jejich budoucí fitness. 

Zároveň však rodiče zvyšují i svoji inkluzivní fitness (review Shine 1988, Sheldon 2002).  

Dalším argument nasvědčující tomu, že by mohli mít gekoni rodu Teratoscincus 

podobný vztah k mláďatům jako scinkové rodu Egernia je ten, že jsou tito gekoni také 

dlouhověká (Tytle & Papenfuss 1995, Frolov 1987) a pravděpodobně teritoriální (Sczerbak & 

Goulev 1986, Barnicoat 1994) a monogamní zvířata. Dlouhověkost a monogamie může 

souviset s K strategií a obecně s vyšší mírou rodičovské péče a investice (Stearns 1997).                       

U monogamních druhů by měla být pohlavní dvojtvárnost méně zřetelná, jelikož zde není tak 

veliká konkurence mezi samci jako u polygynních druhů (Rogers & Mukherjee 1992, Bull & 

Pamula 1996). To, že jsou gekoni rodu Teratoscincus monomorfní (Balaďová 2006), je další 

známkou podporující výše zmíněná tvrzení o monogamii. 

Tytle a Papenfuss (1995) se domnívají, že mohou gekoni rodu Teratoscincus žít více 

než deset let. Pozorování v chovu rovněž potvrzuje toto tvrzení, jelikož část testovaných 

zvířat byla dovezená z přírody v subadultním věku v roce 1997 a 1999 a stále žije                   

a rozmnožuje se (2011). Barnicoat (1994) z terarijního pozorování zjistil, že u druhu 

Teratoscincus keyserlingii jsou teritoriální nejen samci, ale také samice, a proto je doporučuje 

chovat pouze v páru nebo odděleně. Sociální systém lze částečně odvodit i z míry agresivity 

mezi jednotlivými pohlavími a z teritoriálního chování. Jak míra agresivního chování vůči 
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určitým sociálním partnerům tak teritorialita mohou ovlivnit chování dospělých jedinců 

k mláďatům. Na základě vlastního pozorování jsem zjistila, že jsou samci T. scincus               

a T. keyserlingii agresivní k jiným samcům stejného druhu, obzvláště když jsem omylem 

vypustila samce k jinému samci do jeho teráriu. U samic jsem nic takového nepozorovala,      

a proto mohlo být chováno více samic v jednom teráriu. Naproti tomu Frolov (1987) 

pozoroval v chovu v lidské péči souboj dvou samců pouze jednou. Sczerbak a Goulev (1986) 

pozorovali na poušti Kyzylkum, že má každý gekon druhu T. scincus svoje teritorium, kde 

žije a loví a nechodí do teritoria jiného jedince. Výjimku tvoří „kočovní“ samci a subadulti. Je 

tedy možné, že dospělí samci, kteří žijí na jednom místě, se potkávají častěji s „kočovými“ 

samci  a subadulty, kteří přes jejich území prochází, než se sousedy. V tomto případě je 

důležité, aby se majitel teritoria choval vůči „vetřelcům“ agresivněji, snažil se je zahnat od 

své nory a samice žijící v blízkém sousedství. Zároveň je zbytečné zahánět jiného samce 

souseda, který už má svoji noru a samici. Na základě vlastního pozorování jsem zjistila, že 

některé samice, obzvláště druhu T. keyserlingii vykazují větší míru agresivního chování 

během a po kladení vajíček. Frolov (1987) pozoroval v chovu, že gravidní samice                  

T. scincus zaháněly samce. Je tedy možné, že v přírodě jsou samice celkem tolerantní vůči 

jedincům stejného druhu, ale až do doby, kdy se stanou gravidními a začnou klást vajíčka. 

V tuto dobu jsou nejvíce zranitelné a zřejmě i proto vykazují větší míru agresivního chování. 

Pokud žijí mláďata nějaký čas v blízkosti svých rodičů, musí je rodiče rozpoznat, aby mohli 

redukovat svoji agresi vůči nim. Samci by si měli uvědomit, že pro ně nepředstavují 

konkurenci při rozmnožování a samice, že nepředstavují jiného samce, se kterým by se mohly 

spářit.  

 V chovu v lidské péči jsem pozorovala vzájemné značkování jedinců žijících v páru, 

vajíček a předmětů umístěných v jejich domovském teráriu jak u druhu T. keyserlingii, tak      

i u T. scincus. Pokud byla zvířata žijící v páru kvůli pokusu na nějaký čas oddělena, po 

navrácení do jejich společného terária se navzájem velmi intenzivně značkovala. Značkování 

bude pravděpodobně hrát důležitou roli ve vnitrodruhové komunikaci mezi samci a samicemi. 

Značkování partnera poukazuje na úzký vztah mezi samcem a samicí. Gekoni rodu 

Teratoscincus tedy pravděpodobně utvářejí páry složené z jednoho samce a jedné samice, 

popřípadě dvou samic. Páry žijí buďto spolu v noře nebo každý zvlášť, ale blízko sebe. Je 

možné, že mají tito gekoni dlouholeté partnerské svazky s jedinci stejného druhu, kteří žijí      

v blízkém sousedství, jako je tomu například u scinků Tiliqua rugosa (Bull et al. 1988). 

Samice T. rugosa se může několik let po sobě pářit se stejným samcem, ale po rozmnožování 

se každý z nich vrátí do svého teritoria (domovského okrsku) (Bull et al. 1988).   
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Wai (1994) si při pozorování T. roborowskii v poušti v provincii Xinjiang všimnul 

vzájemné blízkosti gekonních nor. Domnívám se, že zde hraje důležitou roli dostatek potravy  

a vhodnost míst na vyhrabání nor nebo umístění nor např. po pískomilech než to, že by tato 

blízkost nor měla důvod sociální. Je možné, že pokud nejsou omezeni nějakým zdrojem, 

například potravou, dokáží být titi gekoni vůči sobě celkem tolerantní. 

Mláďata gekonů rodu Teratoscinus jsou po vylíhnutí poměrně malá a váží pouze 

několik gramů (průměrná váha 1.7 g T. scincus (n=26), průměrná váha 3.02 g T. keyserlingii 

(n=13), data z roku 2008). Přežít na povrchu nebo si vyhrabat noru v tak extrémním prostředí, 

kterými pouště jsou, musí být pro mládě velmi náročné až skoro nemožné. Malá mláďata 

ještěrů obecně více aktivně shánějí potravu, tudíž se potýkají nejen s aridním prostředím, ale 

také se zvýšenou predací (rewiev Shine 1988, Hawlena 2006). O vysokém selekčním tlaku 

vůči juvenilům a subadultním mláďatům vypovídají i údaje o populační struktuře v poušti 

Kyzylkum, kde  Kashkarov (2000) odchytil gekony druhu T. scincus (25.2% juvenilní 

mláďata, 32.5% subadulti, 42.3% dospělí jedinci, n=479) a zjistil, že více než polovinu 

odchycených jedinců tvoří juvenilní a subadultní mláďata. V raných fázích života je mládě 

vystaveno vysoké mortalitě a mnoho studií potvrzuje důležitost rodičovské péče právě v tuto 

dobu (Roff 1992, Olsson & Shine 1988, Huang 2006). Samice rodu Teratoscincus kladou 

snůšky vajíček do svých nor a mláďata se zde líhnou (Barnicoat 1994, Allen 1988). Je tedy 

pravděpodobné, že mláďata žijí nějaký čas uvnitř teritoria rodičů buď v noře jednoho z rodičů 

nebo ve své vlastní, například po bezobratlých (pokud nějakou najde) (Sczerbak & Goulev 

1986). Mláďata mohou mít z takového soužití prospěch, například získají relativně jednodušší 

přístup k potravě, budou mít nižší riziko predace a střetů s nepříbuznými dospělými jedinci 

stejného druhu, kteří by je mohli napadnout (Duffield & Bull 2002, O´Connor & Shine 2004).   

Další známkou určité formy rodičovského chování je větší investice samic gekonů 

rodu Teratoscincus do rozmnožování. Samice kladou poměrně velká vajíčka k poměru svého 

těla (36% délky břicha a 9% z celkové hmotnosti, podobně jako třeba gekončík noční 37%     

a 7% z celkové hmotnosti*). Z vlastního pozorování jsem zjistila, že jsou samice během roku 

schopny naklást až pět snůšek obvykle po dvou vajíčkách, i když je to vzhledem k velikosti 

vajíček a vápenaté skořápce může značně vyčerpat. Tito gekoni žijí v přírodě na pouštích, kde 

od října do března hibernují (Sczerbak & Goulev 1986), a proto je nejspíše strategií samic 

časté kladení vajíček během krátké reprodukční sezóny. Z vlastního pozorování jsem zjistila, 

že některé samice, obzvláště druhu T. keyserlingii, po nakladení snůšky vajíčka několik dní 

                                                 
* Gekončík noční (Lásková 2008), gekoni T. scincus (♀ n=10, vajíčka n=10) a T. keyserlingii (♀ n=10, vajíčka 
n=10, vlastní data) průměrné rozměry  
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hlídají a jsou poměrně agresivní. Stejná pozorování uvádí u samic T. keyserlingii i Van Steijn 

(1991). Pokud byla vajíčka samicím v teráriu ponechána až do vylíhnutí mláděte, chovaly se 

samice většího druhu T. keyserlingii po celou dobu ostražitě a agresivněji než samci. Zvýšená 

agrese samic během hlídání vajíček byla popsána i u scinka Mabuya longicaudata (Huang 

2006, 2007) a u samic E. whitii, u kterých vzrůstá agresivita během gravidity a dosáhne 

největšího stupně po narození mláďat (Sinn et al. 2008). Samice tedy musí rozpoznat vlastní 

mláďata, aby mohla redukovat svoji agresi vůči nim.  

Jelikož vetší druhy z rodu Teratoscincus loví i jiné druhy gekonů a menší ještěry 

(Miller 1982, Allen 1988, Barnicoat 1994, Tytle & Papenfuss 1995, Kashkarov 2000), je pro 

dospělé jedince důležité rozpoznávat mláďata vlastní, nebo alespoň vlastního druhu, aby 

nedocházelo k infanticidě a kanibalismu. Riziko omylu způsobené špatným rozpoznáním je 

pro rodiče „reálné“. U druhů, kde se dospělá zvířata dopouštějí infanticidy, je silná selekce na 

rozpoznávání příbuzných jedinců stejného druhu (Sinn et al. 2008, While et al. 2009). 

Rozpoznávání mláďat rodiči může navíc snížit kompetici příbuzných jedinců o zdroje, snížit 

agresivitu mezi jedinci a podporuje vzájemné pomáhání, například společnou obranu proti 

predátorovi (Lena & Fraipont 1998).  

Kanibalismus je u mnoha plazů oportunistickou predací, jejíž hlavním příčinou je 

hladovění dospělých zvířat a pokud je potravy dostatek, tak se kanibalismu nedopouštějí 

(Polis & Myers 1985). Například dospělí jedinci ještěrky Podarcis hispanica atrata požírají 

juvenilní mláďata svého druhu, která z tohoto důvodu obývají jiné mikrohabitaty (Castilla 

1995), stejně tak tomu je i u leguánků Leiocephalus schreibersi (Jennsen et al. 1989). Castilla 

a Van Damme (1996) v laboratorních experimentech zjistili, že u druhu P. hispanica atrata se 

kanibalismu více dopouštějí samci. Dospělí scinkové Egernia saxatilis tolerují vlastní 

mláďata ve svém teritoriu, a tím je chrání proti agresivnímu chování a kanibalismu ze strany 

nepříbuzných jedinců stejného druhu. Zároveň však napadají cizí nepříbuzná mláďata 

stejného druhu (O´Connor & Shine 2004). Rovněž adulti leguánka Leiocephalus scheibersi 

tolerují vlastní mláďata ve svém teritoriu, ale cizí konspecifická mláďata napadají a požírají 

(Jenssen 1989). Domnívám se, že požírání vlastních mláďat není častou strategií gekonů rodu 

Teratoscincus a pokud ano, tak se bude jednat buď o cizí mláďata jako je tomu u zmíněného 

scinka Egernia saxatilis (O´Connor & Shine 2004, 2005) nebo o chybu v rozpoznávání či      

o trade-off mezi množstvím potravy a rodičovskou investicí. Z tříletého pozorování v zajetí 

jsem zjistila, že průměrná reprodukční úspěšnost je pro samce o trochu vyšší než pro samice           

u obou druhů (T. scincus 3.6 pro ♂ a 2.6 pro ♀, T. keyserlingii 3.6 pro ♂ a 3.2 pro ♀, pokud 
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samice uhyne, samec se páří s novou samicí). Možná že i z tohoto důvodu si mohou samci 

dovolit udělat chybu. 

Rozpoznání mláďat vlastního druhu může napomáhat i odlišné zbarvení juvenilů, které 

by mohlo fungovat jako vnitrodruhový signál tlumící agresi dospělých jedinců stejného druhu 

a zároveň tak snížit možnost infanticidy a kanibalismu. Podobný jev byl popsán i u dalších 

mláďat ještěrů. Když se u samic leguánků Urosaurus ornatus objeví oranžové hrdélko, dávají 

tím najevo samcům, že jsou připravené k páření. Samci, kteří jsou obzvláště agresivní během 

období rozmnožování, se stávají vůči nim méně agresivní. Juvenilové napodobují zbarvení 

hrdélka samic, takže jsou tolerováni v teritoriu dospělých samců (Carpenter 1995). Stejné 

oranžové zbarvení samic a juvenilů a chování samců vůči nim je zaznamenáno i u leguánků 

Tropidurus delanonis (Werner 1978) a Crotaphytus collaris (Fitch 1967, Rand 1986). Modrý 

ocas u juvenilních mláďat scinka Eumeces fasciatus by mohl být rovněž vizuálním signálem 

tlumící agresi dospělých jedinců stejného druhu (Clark & Hall 1970). 

Juvenilní zbarvení mláďat gekonů rodu Teratoscincus je kontrastní se střídajícími se 

tmavými a světlými pruhy po těle a na ocase (Allen 1988, Barnicoat 1994, Wai 1994, Girard 

1996). V roce 1989 vyšel článek, ve kterém se Autumn a Han domnívají, že mláďata 

Teratoscinca roborowskii napodobují sympatricky se vyskytující škorpióny rodu Mesobuthus 

a jsou tedy Batesovskými mimetiky. Juvenilové se podle autorů podobají škorpiónům 

zbarvením, velikostí těla (6–7 cm), defensivním postojem a strategií útěku. Při defensivním 

postoji mládě ztuhne a zvedne ocas nebo se vzepře na končetinách a vztyčí ocas. Pokud se 

rozhodne utéct, tak běží v rovné linii, na rozdíl od adultů, kteří používají jinou útěkovou 

strategii (klikatý běh). Zbarvení mláděte T. roborowskii je tvořeno sedmi úzkými tmavými 

pruhy na těle a pěti na ocase. Celkový počet pruhů odpovídá počtu tělních segmentů 

škorpióna. Podobná studie probíhala na mláďatech ještěrky Eremias lugubris (Huey &  

Pianka 1977). Juvenilové zbarvením, velikostí těla a chůzí napodobují brouky rodu Anthia 

(Carabidae), kteří v případě ohrožení produkují kyselou tekutinu. V obou zmíněných 

případech mláďata ještěrů napodobují chováním a morfologií bezobratlé z kmene Arthropoda. 

Stádium juvenila je spojené s aktivním a častým sháněním potravy, proto může tato 

antipredační strategie mláďat snížit riziko jejich predace. Teorie o napodobování škorpiónů 

mláďaty T. roborowskii se mi nezdá být úplně správným vysvětlením, jelikož právě škorpióni 

jsou častou potravou dospělých gekonů rodu Teratoscincus. Navíc většina z nich není ani 

příliš jedovatá. Spíše bych souhlasila s tvrzením Marcelliniho (1977), že pruhovaní těla 

spojené s pohybem po noční poušti může polekat nebo zmást predátora. Na druhou stranu 

jsem rovněž u juvenilních mláďat T. scincus a T. keyserlingii pozorovala stejný defensivní 
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postoj, kdy mládě ztuhne a zvedne ocas nebo se vzepře na končetinách a vztyčí ocas jako 

popsali Autumn a Han (1989) (Obr. 13). Zvednutý ocas a vyklenutí těla je běžné defensivní 

chování i u jiných gekonů (Bustard 1967, Marcellini 1977, Vit et al. 1977) a může se proto 

jednat o ancestrální vlastnost sdílenou s mnoha gekony spíše než o mimezi.  

 

Diskuze s vlastními výsledky 
V první část práce byla testována hypotéza o toleranci dospělých gekonů rodu 

Teratoscincus vůči mláďatům vlastního a cizího druhu. V Experiment 1 byla studována 

reakce dospělých jedinců T. keyserlingii a T. scincus na přítomnost malého (juvenilního)        

a velkého (subadultního) mláděte vlastního a cizího druhu (Eublepharis macularius), 

umístěného do jejich terária ve skleněné krabičce. Většina testovaných gekonů obou druhů se 

během pokusů nechovala agresivně. Mláďata umístěná do terária v krabičce pro ně zřejmě 

nepředstavovala nebezpečí a důvod, proč se takto chovat. Známkou toho je i fakt, že se 

jedinci obou druhů nešli v polovině pokusů na mládě v krabičce ani podívat a spali či 

odpočívali. Rovněž defenzivní chování jako je výpad proti krabičce s mládětem, postoj, 

vibrující ocas nebo ocas nahoru se vyskytovalo málo. Pouze tři dospělí gekoni, ve třech 

pokusech s velkými subadultními mláďaty vlastního druhu, provedli výpad směrem ke 

krabičce s mládětem. Tato agresivní reakce však mohla být zapříčiněna i jiným stimulem, 

například se mohlo jednat o reakci na nový podnět (krabička) v jejich teráriu, spíše než           

o reakci na samotné mládě. Jedinci obou druhů testovaných gekonů projevili spíše větší zájem 

o velká subadultní mláďata svého druhu, která pro ně představovala větší stimul. Zájem 

dospělých samců o subadulty vlastního druhu může indikovat to, že je považovali za 

potenciální sexuální kompetitory a „vetřelce“ v jejich teritoriu. Pro samice mohli naopak 

představovat možné sexuální partnery. O malá mláďata svého i cizího druhu se celkově 

zajímali méně, ale věděli o nich dříve než o subadultech. Z tohoto experimentu a z pozorování 

lze odvodit závěr, že dospělí gekoni rodu Teratoscincus nejspíše malá mláďata ve svém 

teritoriu tolerují. V podrobnější analýze jsem zjistila, že se testovaní jedinci T. scincus více 

zajímali o velká mláďata obou druhů. Dospělí T. keyserlingii naopak projevili větší zájem      

o malá a velká mláďata vlastního druhu než o mláďata E. macularius. Zdá se tedy, že menší 

T. scincus se rozhodoval podle velikosti mláděte, zatímco větší T. keyserlingii spíše podle 

druhu mláděte. Zjištěné poznatky mohou odrážet skutečnost, že se T. scincus nevyskytuje 

sympatricky s žádným jiným gekonem ze svého rodu, zatímco T. keyserlingii žije v přírodě 

sympatricky s menšími druhy gekonů rodu Teratoscincus (T. microlepis, T. bedriagai), které 
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pravděpodobně i loví. Gekon druhu T. keyserlingii by tedy neměl mláďata vlastního druhu 

rozlišovat podle velikosti, protože by si je mohl snadno splést s menšími druhy gekonů         

T. microlepis a T. bedriagai.  

Dále uvádím argumenty na podporu hypotézy o toleranci mláďat v teritoriu rodičů. 

Dospělým gekonům, kteří žili v páru, byly snůšky vajíček v teráriu ponechány až do vylíhnutí 

mláděte. Pokud vajíčka nebyla zničena či jinak poškozena, líhla se mláďata přímo do terária 

rodičů. Z celkového počtu 64 testovaných jedinců obou druhů gekonů, mělo zkušenost 

s narozením mláděte v teráriu více než polovina jedinců (20 T. scincus, 23 T. keyserlingii, rok 

2009–2011). Zabité nebo poraněné mládě nebylo nikdy nalezeno, stejně tak i vylíhlé vajíčko 

bez mláděte. Během přesunu mláďat z terárií do krabiček se mláďata často schovávala za 

rodiče, ale zároveň se rodiče nechovali nijak agresivně vůči mé ruce a svá mláďata příliš 

nebránili. Důvod proč samice hlídají vajíčka a mláďata ne může být i v tom, že snůšku 

poznají podle místa kladení, zatímco pohyblivé mládě v teráriu může, ale nemusí být jejich. 

Rodiče svá juvenilní mláďata pouze tolerovala ve svém teritoriu, ale žádné jiné rodičovské 

chování vůči nim neprojevovala. Pozorování z chovu „teratoscinků“ z let 2009–2011 jsou      

v rozporu s Allenem (1988) a Papenfussem (1986 osobní pozorování), kteří se domnívají, že 

mohou dospělí gekoni rodu Teratoscincus žrát vlastní mláďata. Na druhou stranu, mé 

výsledky se opírají pouze o pozorování z chovu v lidské péči, kde měli testovaní gekoni 

dostatek potravy. V přírodě může být situace jiná, obzvláště na pouštích, a nejspíše zde bude 

hrát důležitou roli trade-off mezi hladověním a investicí do přežití aktuálně zplozených 

mláďat.  

Vzhledem k tomu, že většina dospělých gekonů neprojevila během Experimentu 1 

agresivní chování vůči mláďatům, byla v dalším experimentu (Experiment 2) znovu testována 

jejich reakce na přítomnost malého mláděte E. macularius. Malý gekončík byl vypuštěn do 

domovského terária dospělých T. scincus a T. keyserlingii, kde byl ponechán do druhého dne. 

Přičemž polovina dospělých T. scincus a T. keyserlingii měla potravní preferenci na malé 

obratlovce (myšata) a ostatní preferenci na hmyz (cvrčci). Část jedinců s potravní preferencí 

myšat byla odchycena v přírodě a část byli jejich potomci narozeni v zajetí (F0 generace, n=8;  

F1 generace, n=12). Mládě gekončíka napadl pouze jeden samec T. keyserlingii (F1) a to 

během počátečních dvou minut po zahájení experimentu. Průběh této jedné  behaviorální 

reakce se kvalitativně nelišil od potravního chování vůči obvyklé potravě (myšata). Potravní 

preference je tedy nejspíše individuální a nezávislá na zkušenosti z přírody. Ostatní testovaní 

jedinci neprojevili vůči mláďatům predační ani teritoriální chování. Nebylo pozorováno žádné 

defensivní chování (vibrující ocas, postoj na vztyčených končetinách, útok, výpad proti 
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mláděti). Podle některých autorů vetší druhy z rodu Teratoscincus loví v přírodě i jiné druhy 

gekonů a menší ještěry (Miller 1982, Allen 1988, Barnicoat 1994, Tytle & Papenfuss 1995). 

Výsledky z Experimentu 2 nasvědčují, že tomu tak opravdu je, ale domnívám se, že se nebude 

jednat o častou strategii dospělých gekonů. Také to mohla být chyba samce, který si ji může 

dovolit viz výše zmíněný rozdílný reprodukční úspěch samců a samic. 

Jelikož se během pozorování v chovu (T. keyserlingii agresivnější) a Experimentu 1 

(odlišné strategie T. scincus a T. keyserlingii) a Experimentu 2 (T. keyserlingii sežral mládě) 

ukázal mírný rozdíl v chování T. scincus a T. keyserlingii vůči mláďatům, přistoupilo se ke 

standardnímu experimentu, který měl ověřit obecnou míru reaktivity u těchto druhů. Vyšší 

míra reaktivity u jednoho z druhů by mohla souviset s rozdílným chování vůči mláděti. 

Reaktivita se testovala v Experimentu 3 a 4, kde se měřila síla reakce T. scincus                      

a T. keyserlingii na taktilní stimul v oblasti křížové (simulace predátora). Rovněž v literatuře 

je gekonům rodu Teratoscincus přisuzována velká míra agonistického chování (Allen 1988, 

Van Steijn 1991, Tytle & Papenfuss 1995, Girard 1996). Je to možná proto, že se práce opírají 

pouze o zkušenosti s jejich manipulací při odchytu v přírodě nebo v chovu v lidské péči. 

Právě v těchto případech se gekon cítí být ohrožen a vykazuje prvky antipredačního chování. 

Projevuje se pak daleko agresivněji a neváhá například kousnout či ohodit kus kůže. 

Z opakovaného pozorování antipredačním chováním vůči mé ruce při manipulaci s těmito 

gekony a při krmení v chovu, lze usuzovat na velkou reaktivitu T. scincus a T. keyserlingii 

v situacích, kdy se cítí být ohroženi. Gekoni druhu T. scincus na přítomnost ruky reagovali 

spíše útěkem v kombinaci se zvednutým ocasem, zatímco dospělí a subadultní gekoni druhu 

T. keyserlingii často hrozili postojem na vztyčených končetinách a spojeným s nafukováním 

hrdla a vibrováním ocasu v horizontální poloze nebo výpadem a kousnutím. Navíc subadultní 

mláďata tohoto druhu vykazují ještě větší míru agonistického chování než dospělí jedinci. 

Z pozorování se zdá, že se mláďata začnou chovat agresivněji mezi pátým a šestým měsícem 

stáří, tedy v době, kdy mizí juvenilní kontrastní zbarvení, mládě váží kolem 20 g a začíná být 

patrné pohlaví jedince. Ontogenetická změna ve zbarvení, váze a chování nasvědčuje tomu, že 

se mláďata dostala z fáze juvenila do fáze subadulta. Je možné, že právě v tomto období 

odcházejí z teritoria rodičů. Sczerbak a Goulev (1986) v přírodě pozorovali, že subadultní 

mláďata chodí po poušti a nemají ještě své vlastní teritorium. Je tedy vysoce pravděpodobné, 

že během disperze vstupují do teritoria dospělých samců a může pak docházet ke konfliktům. 

V přírodě jsou subadulti vystaveni větší kompetici o zdroje, například o kvalitní potravu         

a vhodné teritorium. Pokud bude mít jedinec dostatek potravy, bude silnější a rychleji vyroste. 

Jako většímu a silnějšímu jedinci se mu spíše podaří sehnat a  uhlídat partnera a noru. 
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Z těchto důvodů je subadult vystaven většímu selekčímu tlaku, který prosazuje vyšší míru 

agresivního chování. Zřejmě z důvodů hledání teritoria a častých střetů s dospělými jedinci 

stejného druhu vykazují subadultní mláďata větší míru agresivního chování než dospělí 

jedinci.  

V Experimentu 3 a 4 simulující útok predátora, menší druh T. scincus zvolil 

kvalitativně odlišnou strategii než větší druh T. keyserlingii. Více utíkal a zvedal ocas nahoru. 

Zatímco T. keyserlingii spíše hrozil postojem, vibrujícím ocasem v horizontální poloze           

a výpadem proti ruce se štětičkou. Je celkem pochopitelné, že druh T. keyserlingii, který je 

největším zástupcem rodu, bude odvážnější a častěji zvolí strategii zastrašení nepřítele.          

U plazů úspěch v boji obvykle pozitivně koreluje s větší velikostí těla (Olsson 1992, Shuett 

1997). Překvapivé bylo zjištění, že gekoni žijící v plastových krabičkách reagovali více          

a silněji než gekoni obývající terária. Domnívala jsem se, že dospělá zvířata žijící ve větším 

prostoru (teritoriu) a rozmnožující se, budou více  motivována zareagovat silněji. Silnější       

a častější reakce zvířat žijících v krabičkách je zřejmě dána tím, že většinu z nich 

představovali subadulti. A jak jsem se již zmínila, subadulti jsou agresivnější než dospělí 

jedinci.  

Závěrem lze říci, že oba druhy gekonů z rodu Teratoscincus mláďata ve svém teritoriu 

tolerují. Mezi těmito dvěma druhy jsou pouze malé rozdíly v jejich celkové reakci na 

mláďata. Rozdíl je v tom, jak oba druhy máďata rozpoznávají. Menší druh T. scincus se 

rozhodoval spíše podle kategorie velikost mláděte, zatímco větší T. keyserlingii spíše podle 

kategorie druh mláděte. Rozdíly mezi samci a samicemi téměř zaznamenány nebyly. Je 

možné, že se největší druh T. keyserlingii příležitostně živí menšími gekony (i z rodu 

Teratoscincus). Dále byl zjištěn mezi druhy T. scincus a T. keyserlingii mírný kvalitativní 

rozdíl v reaktivitě na stimulus simulující útok predátora. Menší druh T. scincus častěji zvolil 

strategii útěk ve spojení s ocasem nahoru, zatímco větší druh T. keyserlingii spíše hrozil 

postojem, kdy se vzpřímil na končetinách a pohyboval s nimi nahoru a dolu, nafukoval 

hrudník a krk a vibroval ocasem v horizontální poloze. Dalo by se říci, že větší T. keyserlingii 

je odvážnější než menší T. scincus. Výše zmíněné prvky antipredačního chování se 

kvalitativně nelišily od prvků defensivního a agonistického chování vůči mé ruce při krmení 

v chovu.  
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7  ZÁVĚR 
V závěru práce odpovídám na otázky, které byly formulovány v kapitole 1.1. Cíle. 

 

ETOLOGICKÁ POZOROVÁNÍ V CHOVU: 

Dospělým gekonům T.scincus a T.keyserlingii, kteří žili v páru byly snůšky vajíček 

v teráriu ponechány až do vylíhnutí mláděte. Zabité nebo poraněné mládě nebylo nikdy 

nalezeno, stejně tak i vylíhnuté vajíčko bez mláděte. Mláďata narozená v teráriu velmi často 

odpočívala či se schovávala v úkrytech rodičů, kteří leželi opodál. Zmíněné poznatky 

z pozorování v chovu v lidské péči nasvědčují tomu, že malá mláďata dospělí gekoni ve svém 

teritoriu tolerují. Některé samice druhu T. keyserlingii byly obzvláště agresivní, když měly 

nakladená vajíčka v teráriu. Při odebírání mláďat z terárií však rodiče mláďata nebránili. 

Mláďata se snažila utéct nebo hrozila postojem a někdy se schovávala za rodiče. Při 

pravidelném krmení v chovu dospělí jedinci nebo subadultní mláďata T. keyserlingii 

projevovali větší míru agonistického chování než jedinci menšího druhu T. scincus.  

 
Experiment 1: Chování dospělých gekonů T.scincus a T.keyserlingii vůči mláďatům 

v krabičce vložené do jejich domovského terária 

 

1. Dospělí gekoni druhu T.scincus a T.keyserlingii nejspíše rozpoznávají mláďata. U mláďat 

vlastního druhu, ale zároveň i cizího druhu projevili velmi málo prvků agonistického chování. 

Zdá se, že jsou oba druhy T.scincus i T.keyserlingii poměrně tolerantní k jiným nedospělým 

gekonům ve svém teritoriu (v ideálních podmínkách - v chovu v lidské péči).  

 

Testovaní jedinci druhu T.keyserlingii se více zajímali (concern) a i dříve aktivně 

zareagovali (latactive interest juvenile) na mláďata vlastního druhu. Zdá se tedy, že 

dokáží rozpoznávat mláďata vlastního druhu od mláďat cizího druhu. Vzhledem 

k tomu, že se vyskytují v přírodě sympatricky s menšími druhy gekonů z rodu 

Teratoscincus, je pro ně důležité nerozlišovat mláďata podle velikosti, jelikož by si je 

mohli snadno splést s menšími „teratoscinky“, které pravděpodobně občas loví.  

 

Testovaní jedinci druhu T.scincus projevili větší zájem (concern) o velká, subadultní 

mláďata vlastního i cizího druhu, ale aktivně dříve zareagovali (latactive interest 

juvenile) na mláďata vlastního druhu. Přítomnost mláďat vlastního druhů sice 
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zaregistrovali rychleji, ale intenzita reakce byla pak zaměřena na subadulty obou 

druhů. Je tedy možné, že o malých mláďatech svého druhu věděli a tolerovali je. 

Subadultní mláďata mohla pro dospělé gekony představovat větší stimul  anebo je 

považovali za sexuální kompetitory či partnery.  

 

Jelikož testovaní jedinci v některých pokusech reagovali málo, musela být  

individualita testovaného gekona zahrnuta do modelu jako náhodný faktor (program 

R) nebo jako fixní faktor (program Statistica 6.0). Nikdy nevyšla průkazná, ale pokud 

nebyla do modelu zahrnuta, vycházel pravděpodobně jako artefakt faktor pohlaví. 

Domnívám se, že individuální rozdíly jsou větší než rozdíly mezi pohlavími.  

 

Nebyl zaznamenán významný rozdíl v chování mezi samci a samicemi během 

experimentu (viz výše). Pouze u druhu T. keyserlingii dříve aktivně zareagovali na 

mládě v krabičce samci než samice. 

 

Experiment 2: Přímý kontakt dospělých gekonů T.scincus a T.keyserlingii a malých 

mláďat gekončíků E. macularius 

 

Dospělí jedinci většího druhu T.keyserlingii nenapadali malá mláďata gekončíka nočního 

stejně tak je nenapadali ani dospělí T.scincus.  

 

Dospělí gekoni s potravní preferencí myšat se chovali až na jednu výjimku stejně jako gekoni 

bez této preference. Pouze jeden samec T.keyserlingii (F1 generace odchovaná v zajetí) 

s preferencí myšat, napadl mládě gekončíka. Průběh behaviorální reakce se kvalitativně nelišil 

od potravního chování vůči obvyklé potravě (myšata). Ostatní testovaní jedinci obou druhů 

neprojevili vůči mláďatům predační chování a tolerovali je svém domovském teráriu. 

Reprodukční úspěch, změřený během tří let v chovu v lidské péči, je u samců tohoto druhu    

o něco větší než u samic a je tedy možné, že z tohoto důvodu si mohou samci dovolit udělat 

chybu. 

Pozn. Zdá se, že mají gekoni rodu Teratoscincus, alespoň největší druh T.keyserlingii, 

vrozenou preferenci pro malé obratlovce. 

 

Samci se nechovali k mláďatům agresivněji než samice.  
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Experiment 3 a 4: Standardní test reaktivity u subadultních a dospělých gekonů 

T.scincus a T.keyserlingii 

 

U obou druhů gekonů T.scincus a T.keyserlingii byla reakce na taktilní stimulus simulující 

útok predátora podobná. Většina z nich reagovala na podnět uskočením. Chování, které po 

uskočení následovalo se však mezi druhy kvalitativně lišilo. Menší druh T.scincus následně 

častěji utíkal a zvedal ocas nahoru, zatímco větší druhu T.keyserlingii spíše hrozil postojem na 

vztyčených končetinách, nafukováním hrdla v časté kombinaci s vibrujícím ocasem 

v horizontální poloze a případně z této pozice zaútočil. Oba druhy testovaných gekonů tedy 

zvolily rozdílné antipredační strategie. 

 

Větší druh T.keyserlingii reagoval na stimul intenzivněji než druh T.scincus, například 

reagoval na stimul výpadem proti ruce se štětičkou. 

 

Rozdíl mezi Experimentem 3 a 4 je ten, že byli subadulti chovaní v krabičkách reaktivnější.  

 

Rozdíl mezi samci a samicemi nebyl během Experimentu 3 a 4 zaznamenán. 

 

Gekoni chovaní v páru a rozmnožující se, méně utíkali než jedinci, kteří byli chováni v teráriu 

po jednom a nemnožili se.  
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Tab. 3: Délka aktivního zájemu o jednotlivé kategorie mláďat u T.  scincus lze také použít k vyjádření velkého či 

malého zájmu. V tabulce je počet jedinců s malým zájmem zhruba do 2.5 min  o daný stimulus (odpovídající 

krátké exploraci) a s velkým zájmem nad 2.5 minuty (max.=, odpovídající delšímu pachovému zkoumání) 

 

Active interest juvenile Malý zájem ( < 2,5 min) Velký zájem ( > 2,5 min) 
Malé mládě T. keyserlingii 14 4 
Malé mládě E. macularius 7 4 

Velké mládě T. keyserlingii 10 8 

Velké mládě E. macularius 5 5 
 

Tab. 4: Délka aktivního zájmu o jednotlivé kategorie mláďat u T. keyserlingii lze také použít k vyjádření velkého 

či malého zájmu. V tabulce je počet jedinců s malým zájmem zhruba do 2.5 min  o daný stimulus (odpovídající 

krátké exploraci) a s velkým zájmem nad 2.5 minuty (max.=, odpovídající delšímu pachovému zkoumání) 

 

 

 

 

 

Active interest juvenile Malý zájem ( < 2,5 min) Velký zájem ( > 2,5 min) 
Malé mládě T. scincus 11 3 

Malé mládě E. macularius 7 7 

Velké mládě T. scincus 11 9 

Velké mládě E. macularius 10 10 

Obr. 12 GLM model z Factor scores  PC1 a PC2, závislost na druhu a pohlaví. PC1 velikost, PC2 tvar 
Číslo 1 T. scincus, 2 T. keyserlingii, 3 T. m. „macranensis“, 4 T. m. „microlepis“, 5 T. bedriagai 
 (červená barva samec, modrá barva samice) 
Samci a samice se u výše zmíněných gekonů rodu Teratoscincus mezi sebou neliší ve velikosti a tvaru těla. 
převzato z Balaďová (2006) 
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Obr.  32 Nadefinované prvky chování a konfigurace pro 
testování reakce vůči mláďatům předkládaným v krabičce 
(Experiment 1) u gekonů rodu Teratoscincus v programu 
Observer 3.0. 
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PCA Factor 1 Factor 2 
factive interest juvenile 0,774914 -0,132723
factive interest box 0,712863 0,340358
fclose to juvenile 0,692423 -0,212209
fclose to box 0,641184 0,534012
fmoving 0,655222 -0,233595
fresting 0,413846 -0,346874
flooking 0,479011 -0,417137
fdigging 0,295013 0,243189
fmarking 0,306527 -0,002895
fposture 0,145914 -0,306786
ftail 0,060026 -0,033340
fattack 0,219360 -0,074908
fexploring top of the box 0,201878 0,109888
flicking juvenile 0,598448 -0,239493
flicking box 0,588498 0,287684
fsniffing 0,118749 -0,149912
dactive interest juvenile 0,516810 -0,299672
dactive interest box 0,643053 0,538635
dclose to juvenile 0,375498 -0,196554
dclose to box 0,342923 0,647051
dmoving 0,458272 -0,083539
dresting -0,766942 0,103836
dlooking -0,000371 -0,279992
dposture 0,033777 -0,237912
dtail 0,023366 0,008603
latactive interest juvenile -0,787279 0,274611
latactive interest box -0,752005 -0,391148
latclose to juvenile -0,641584 0,309561
latclose to box -0,651386 -0,512768
latmoving -0,655675 0,264418
latresting 0,161895 0,439818
latlooking -0,512848 0,410386
latdigging -0,484242 -0,230728
latmarking -0,316832 -0,045393
latposture -0,155133 0,296263
lattail -0,048422 0,072173
latattack -0,218468 0,028648
latexploring top of the box -0,140117 -0,052670
latlicking juvenile -0,717468 0,323502
latlicking box -0,726535 -0,327964

 
Tab. 5 Tabulka korelací behaviorálních proměnných v Experimentu 1 (PCA, 5.1.2) 
Červená: kvantitativní behaviorální proměnné zaměřené na zájem o mládě – délka aktivního zájmu o mládě 
(dactive interest juvenile), délka pasivního zájmu o mládě (dclose to juvenile), frekvence aktivního zájmu o 
mládě (factive interest juvenile), frekvence pasivního zájmu o mládě (close to juvenile), frekvence olizování 
mláděte přes mřížku (flicking juvenile) / Modrá: kvantitativní behaviorální proměnné týkající se zájmu o 
kontrolní část - délka aktivního zájmu o kontrolu  (dactive interest box), délka pasivního zájmu o kontrolu 
(dclose to box), frekvence aktivního zájmu o kontrolu (factive interest box), frekvence pasivního zájmu o 
kontrolu (close to box), frekvence olizování kontroly (flicking box) / Zelená: proměnné popisující rychlost 
reakce – tmavě zelená: latence aktivního zájmu o mládě (latactive interest juvenile), latence pasivního zájmu o 
mládě (latclose to juvenile), latence olizování mláděte přes mřížku (latlicking juvenile) / světle zelená: latence 
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aktivního zájmu o kontrolu (latactive interest box), latence pasivního zájmu o kontrolu (latclose to box) a latence 
olizování kontroly (latlicking box)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 6 Tabulka korelací transformovaných behaviorálních proměnných v Experimentu 1 (PCA, 5.1.2) 
Červená: kvantitativní behaviorální proměnné zaměřené na zájem o mládě – transformovaná délka aktivního 
zájmu o mládě (ARCSINdactive interest juvenile), transformovaná délka pasivního zájmu o mládě 
(ARCSINdclose to juvenile), transformovaná frekvence olizování části s mládětem (SQRTflicking juvenile) / 
Modrá: kvantitativní behaviorální proměnné týkající se zájmu o kontrolní část - transformovaná délka aktivního 
zájmu o kontrolu (ARCSINdactive interest box), transformovaná délka pasivního zájmu o kontrolu 
(ARCSINdclose to box), transformovaná frekvence olizování kontrolní části (SQRTflicking box) / Zelená: 
proměnné popisující rychlost reakce – tmavě zelená: transformovaná latence aktivního zájmu o mládě 
(LOGlatactive interest juvenile)  / světle zelená: transformovaná latence aktivního zájmu o kontrolu 
(LOGlatactive interest box)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCA Factor 1 Factor 2 
SQRTlicking juvenile 0,719850 0,477576 
SQRTlicking box 0,792542 -0,332479 
ARCSINdactive interest juvenile 0,689467 0,561059 
ARCSINdactive interest box 0,812474 -0,420164 
ARCSINdclose to juvenile 0,571889 0,379282 
ARCSINdclose to box 0,559756 -0,558836 
LOGlatactive interest juvenile -0,696357 -0,438236 
LOGlatactive interest box -0,719063 0,465887 

0br. 40 Graf znázorňující testované gekony rodu Teratoscincus, 
kteří během Experimentu 1 značkovali, n=16. Značkování je 
biologicky významná avšak příliš řídká aktivita, což neumožňuje 
její další statistické hodnocení. Dospělí gekoni rodu 
Teratoscincus obvykle nově značkují všechny předměty po 
vyčištění terária, nebo značkují své sexuální partnery. 
 




