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Abstrakt 
 

     Vzhledem ke svému vlivu na fitness a různé biologické procesy je velikost těla 

jednou z nejdůleţitějších vlastností organismu. U hmyzu i ostatních ektotermních 

ţivočichů například pozitivně koreluje s fekunditou. Růst, který určuje konečnou 

velikost těla, je tak důleţitým znakem ţivočichů a jeho studium můţe ozřejmit některé 

aspekty evoluce velikosti těla. Bohuţel je ale růst u hmyzu v mnoha life-history studiích 

bagatelizován, není brán ohled na jeho komplexitu, danou zejména existencí 

distinktních larválních instarů. Nepřesný záznam růstových charakteristik pak můţe 

zkreslit i rozdíly v růstu mezi velikostně dimorfními pohlavími.  

     Tato práce má za cíl zaznamenat růstovou trajektorii dvou druhů zlatohlávků. Z té 

potom popsat proximátní mechanismy růstu s ohledem na jednotlivé instary. Dále si 

práce klade za cíl nalezení vývojových mechanismů, které vedou k pohlavnímu 

dimorfismu ve velikosti u těchto dvou druhů zlatohlávků, kteří se liší mírou pohlavního 

dimorfismu. 

     Růst je jasně rozdělen na tři svébytné části a v kaţdé této části (instaru) ho popisuje 

asymptotická křivka. Instary na sobě ale nejsou nezávislé, růst předchozího instaru 

ovlivňuje růst v instaru následujícím. Růstové charakteristiky se neliší mezi pohlavím. 

Pohlavní dimorfismus ve velikosti u obou druhů vzniká díky rychlejšímu růstu většího 

pohlaví. Jeho rozloţení do jednotlivých instarů se ale liší, coţ je zřejmě způsobeno 

rozdílnou mírou dimorfismu u těchto druhů. 

 

 

Klíčová slova: velikost těla, růst hmyzu, pohlavní dimorfismus ve velikosti, SSD, 

Cetoniinae   
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Abstract 
 

     Due to its effect on fitness and many biological processes is body size one of the 

most important attribute of organisms. Body size is positively correlated with fecundity 

in insects and other ectotherms. Growth, which determine body size, is therefore crucial 

feature of animals. Study of growth can elucidate some aspects of body size evolution. 

Unfortunatelly, many insects life-history studies do not consider its complexity, 

especially the existence of distinct larval instars. Inaccurate record of growth trajectory 

may result also in biased differences in growth between sexually dimorphic sexes.  

     Aim of this thesis is to record growth trajectories of two flower beetle species 

(Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae). These growth trajectories enable to define 

proximate mechanisms of growth with regard to individual instars. Determination  

of developmental mechanisms of sexual size dimorphism is another goal of this study. 

     The growth is clearly divided in three distinct periods. In each individual period  

(i.e. instar) is described by asymptotic curve. The instars are not independent on each 

other – the growth in following instar is influenced by growth in previous. There are no 

differences in growth characteristics between sexes. Sexual size dimorphism is caused 

by differences in growth rate between sexes in both species. Development of sexual size 

dimorphism during separate instars is diverse between species. This is perhaps linked 

with dissimilar degree of sexual size dimorphism.  

     

Keywords: body size, growth of insects, sexual size dimorphism, SSD, Cetoniinae   

  



7 

 

     Úvod a cíle práce 

 

     Velikost těla je jednou z nejdůleţitějších vlastností organismů, neboť ovlivňuje řadu 

fyziologických procesů a fitness jedince (Roff, 1986). Je obecně přijímáno, ţe pohlavní 

výběr u samců a selekce na větší fekunditu u samic jsou hlavní evoluční síly na zvětšení 

těla u mnohých organismů. U ektotermních ţivočichů je velikost těla samice pozitivně 

korelována s mnoţstvím produkovaných vajec (Honěk, 1993). Tento vztah je u hmyzu 

v podstatě lineární (Honěk, 1993), fekundita je tak omezována čistě velikostí těla 

(objemem abdomenu). Také u endotermních ţivočichů, kde fitness samice není tak 

těsně závislé na počtu vajec, produkují větší samice často kvalitnější potomstvo 

(Clutton-Brock, 1988). Větší samci zase těţí z kompetiční výhody nad svými 

konspecifickými soupeři díky pohlavnímu výběru, zprostředkovanému buď samčími 

souboji, nebo samičí volbou (Andersson, 1994, Blanckenhorn, 2005). 

     Velikost těla je dána nejen geneticky, ale i podmínkami vnějšího prostředí 

působícími během růstu – je fenotypově plastická. Dá se například obecně říci, ţe hmyz 

vyvíjející se za relativně vyšších teplot dosahuje menší velikosti neţ hmyz vyvíjející se 

za teplot niţších (Berrigan & Charnov, 1994). Vliv na velikost těla má však i řada 

dalších vnějších faktorů prostředí - kvalita a mnoţství potravy, vlhkost, fotoperioda, 

hustota populace, přítomnost predátorů… (např. Gotthard, 2008; Dmitriew, 2011). 

Odpověď růstu na environmentální podmínky se můţe lišit i mezi pohlavími  

(např. Stillwell et al., 2010). Ostatně pohlavní dimorfismus ve velikosti (sexual size 

dimorphism, SSD) je velmi rozšířeným jevem; poměrně těţko se v přírodě hledá 

velikostně monomorfní druh. Obecně jsou samice větším pohlavím u bezobratlých  

a ektotermních obratlovců, u ptáků a savců bývají naopak větší samci (Fairbairn et al., 

2007). 

     Protoţe má hmyz ukončený růst a v dospělosti jiţ neroste, je jeho adultní velikost 

determinována během juvenilní fáze. Life-history studie předpokládají trade-off mezi 

věkem a velikostí v dospělosti, růst a jeho komponenty tedy hrají v tomto ohledu jednu 

z ústředních rolí. Růst je však v takových modelech často bagatelizován, není brán 

ohled na jeho komplexitu, která je u hmyzu (díky existenci distinktních larválních 

instarů) značná (Tammaru et al., 2010). Navíc se často předpokládá maximální rychlost 

růstu, ačkoliv stále přibývají důkazy, ţe se hmyz jen zřídka vyvíjí maximální moţnou 

rychlostí (Gotthard et al., 1994; Tammaru et al., 2004). 
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     V rešeršní části diplomové práce se pokusím nastínit roli velikosti těla v evolučním 

kontextu a její omezení, s důrazem na proximátní vývojové mechanismy růstu. Dále se 

budu zabývat problematikou pohlavního dimorfismu ve velikosti (SSD) a evolučními  

a ontogenetickými mechanismy jeho vzniku. 

 

Cíle práce:   

      

     Cílem experimentální části předkládané práce je přesný popis růstových trajektorií 

dvou druhů zlatohlávků, lišících se mírou pohlavního dimorfismu ve velikosti. 

Z růstových křivek (získaných opakovaným měřením váhových přírůstků) bych chtěl 

objasnit otázky týkající se povahy růstu: (i) jak se dá charakterizovat růst během celého 

vývoje i v jednotlivých instarech?; (ii) jsou instary na sobě nezávislé, nebo průběh růstu 

v instaru ovlivňuje růst v instaru následujícím?; (iii) jaký je vztah mezi trváním instaru  

a dosaţenou hmotností?; (iv) liší se růstová trajektorie mezi pohlavím? 

     Dalším cílem předkládané práce je nalezení proximátních mechanismů vzniku 

pohlavního dimorfismu ve velikosti: (i) je diference ve velikosti těla dosaţeno díky 

rozdílné rychlosti růstu nebo délce vývoje mezi samci a samicemi? (ii) vznikne 

dimorfismus během jednoho instaru, nebo je rozloţen na celý vývoj? (iii) liší se vznik 

pohlavního dimorfismu ve velikosti mezi druhy s rozdílnou mírou tohoto dimorfismu?  

     Snaţil jsem se také zjistit, do jaké míry platí předpoklad rigidní povahy 

sklerotizovaných částí kutikuly během růstu instaru. Cílem tedy bylo změření  

a srovnání velikostí kranií larev na začátku a na konci larválního instaru. 
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1. Literární přehled      

    

  1.1. Náklady spojené se zvětšením těla    
    

  Jak jsem jiţ zmínil v kapitole Úvod a cíle práce, výhody plynoucí z větších tělesných 

rozměrů (vyšší fekundita a reprodukční úspěch) jsou zřejmé a dobře dokumentované. 

Naproti tomu mechanismy pracující proti zvětšování velikosti těla tak patrné nejsou  

a empirické důkazy o nich jsou poměrně vzácné (Blanckenhorn, 2000). Skutečnost, ţe 

nejsme obklopeni gigantickými ţivočichy, však na existenci takových omezení 

poukazuje. Existují sice indicie k makroevolučnímu trendu ke zvětšování tělesných 

rozměrů (tento trend je znám jako Copeho pravidlo; Kingsolver & Pfennig, 2004), 

v krátkodobém měřítku se však zdá, ţe je velikost těla evolučně stabilní (Liebherr, 

1988). 

     Zdroje takových omezení či nákladů (costs) spojených se zvětšením těla mohou 

působit jak na dospělého jedince - tedy jako nevýhoda toho být velký, tak i na jedince 

během jeho růstu - tedy jako nevýhoda toho stávat se velkým (Blanckenhorn, 2000; 

Tammaru et al., 2002). S delší dobou vývoje spřaţenou s dosaţením větší velikosti se 

pojí vyšší pravděpodobnost úmrtí během růstu kvůli predaci, parazitaci a/nebo 

nedostatku potravy, protoţe mortalita je kumulativní (Roff, 1980). Teuschl et al. (2007) 

uměle vyselektovali linii velkých a malých much druhu Scatophaga stercoraria 

(Linnaeus 1758). Linie velkých jedinců vykazovala vyšší mortalitu, kvůli časovému 

omezení, spojenému s vysýcháním trusu, v němţ se larvy vyvíjejí, a s nástupem 

zimních mrazů (Teuschl et al., 2007). Podobné omezení můţe platit i pro sekundární 

pohlavní znaky, pokud je jejich exprese spojená s prodlouţením doby vývoje  

(Hunt & Simmons, 1997). Rozpojení trade-off mezi velikostí těla a dobou vývoje můţe 

jedinec docílit vyšší růstovou rychlostí. To však vyţaduje riskantnější a časově 

náročnější stravování, čímţ se opět jedinec vystavuje zvýšenému nebezpečí predace či 

parazitce (Gotthard, 2000). Rychlejší růst má navíc vyšší metabolické nároky  

a fyziologické náklady, coţ se můţe projevit vyšší úmrtností zejména v dobách 

nedostatku (Gotthard et al., 1994; Blanckenhorn, 1998; Stoks et al., 2006; Scharf et al., 

2009). Takové fyziologické „costs― rychlého růstu se mohou projevit i v dlouhodobém 

měřítku (Metcalfe & Monaghan, 2001), moţná kvůli oxidativnímu poškození (Mangel 
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& Munch, 2005), nebo jako důsledek alokace ţivin a energie do růstu spíše neţ jejich 

uloţení do rezerv (Dmitriew et al., 2009).  

     Větší jedinci (ať na adultní či juvenilní úrovni) také mohou trpět vyšší mortalitou 

způsobenou jejich sníţenou pohyblivostí nebo zvětšenou nápadností pro predátory 

(Berger et al., 2006). To také můţe být důvod, proč největší zástupci recentního hmyzu 

proţívají svůj larvální ţivot skrytě ve dřevě či v půdě (např. Cerambycidae, Cetoniinae, 

Dynastinae), kde predační tlak můţe být menší. Stejné mechanismy mohou platit  

i na úrovni sexuální selekce – menší samci mohou těţit z větší pohyblivosti při 

námluvách či hledání samice. Tak je tomu například u pavouků, u nichţ nacházíme 

jeden z největších pohlavních rozdílů ve velikosti těla ve prospěch samic. Existence 

trpasličích samců je tu však nejspíš dána i častým kanibalismem u tohoto řádu. Samci 

svou menší velikostí zvyšují nejen svou pohyblivost, ale i pravděpodobnost, ţe nebudou 

před/po kopulaci pozřeni – coţ souvisí asi s optimálním potravním chováním (optimal 

foraging; Blanckenhorn, 2005). Na samce jediného druhu můţe působit sexuální 

selekce jak na zvětšení, tak i na zmenšení velikosti těla. Na základě disruptivního 

výběru pak spolu mohou koexistovat dvě velikostní formy, přičemţ samci té menší 

často vyuţívají alternativní (např. plíţivé - sneak) reprodukční chování (Emlen, 1997; 

Moczek & Emlen, 2000). Je však nutno podotknout, ţe alternativní fenotyp  

a reprodukční taktika nejspíš nejsou důsledkem přímé selekce na zmenšení velikosti 

těla, ale spíše prostředkem kompenzujícím akcidentální nepříznivé podmínky během 

vývoje (Blanckrnhorn, 2000). Další výhoda z menší velikosti těla je niţší spotřeba 

energie, a tak mohou menší samci investovat více času do aktivit spojených 

s rozmnoţováním, namísto shánění potravy (Blanckenhorn, 2000). 

     Síly působící proti zvětšení velikosti těla se mohou co do intenzity lišit mezi 

pohlavím, případně na jedno pohlaví mohou působit, zatímco na druhé nikoliv. Je-li 

genetická (Fairbairn & Roff, 2006) a developmentální (Badyaev, 2002; Tammaru et al., 

2010) korelace mezi pohlavími dostatečně silná, budou takové síly působit i na druhé 

pohlaví.  

     Dalším důleţitým faktorem můţe být i to, ţe pozitivní lineární vztah mezi velikostí 

těla a fekunditou nemusí platit, nebereme-li v potaz fekunditu potenciální, nýbrţ 

realizovanou. Větší samice můţou mít kvůli různým faktorům prostředí nebo svému 

neoptimálnímu chování (jeţ je spojeno s velikostí těla) niţší realizovanou fekunditu, 

neţ samice menší (Klingenberg & Spence, 1997; Gotthard et al., 2007). Konečně je 

moţno zmínit i mechanismus pracující na makroevoluční úrovni, kdy větší druhy 
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mohou mít vyšší pravděpodobnost vymření v důsledku vytváření menších populací, 

nebo pomalejší evoluci kvůli delší generační době (Blackburn & Gaston, 2001). 

 

     1.2. Proximátní mechanismy růstu u hmyzu 

      

     Vedle posuzování evolučního kontextu tělesné velikosti je nutné brát v úvahu  

i bezprostřednější, proximátní rozměr této problematiky. Znalost proximátních 

mechanismů, které určují růst a velikost organismu, nám můţe pomoci pochopit 

ultimátní „pattern― tělesné velikosti – detailní analýza proximátních mechanismů růstu 

můţe například odkrýt vývojová omezení během juvenilního růstu. V life-history 

studiích se například často předpokládá maximální růstová rychlost. Tento předpoklad 

je však zaloţený spíše na intuici a v současné době se ukazuje, ţe je nejspíš mylný 

(např. Dmitriew, 2011). Zrovna tak předpoklad exponenciálního růstu můţe přispět  

ke značné konfusi v posuzování vztahu věku a velikosti v dospělosti (Tammaru & 

Esperk, 2007).           

    Pohlavní dimorfismus ve velikosti (sexual size dimorphism, SSD) bývá vysvětlován 

selektivními silami pracujícími na úrovni reproduktivní fáze jedince – „pattern― SSD 

však můţe být téţ ovlivňován mechanismy dávajícími vznik velikostní diferenciaci na 

ontogenetické úrovni (Tammaru et al., 2010).  Selekce na úrovni juvenilní fáze se navíc 

můţe radikálně lišit od selekce operující na úrovni dospělého jedince a můţe tak 

omezovat expresi SSD optimální pro adultní jedince (viz kap. 1.3.). 

     

 

1.2.1. Fyziologie růstu a určení konečné velikosti těla 

      

     Růst a vývoj hmyzu reguluje několik hormonů. Jedná se zejména o juvenilní 

hormon (JH), prothoracikotropní hormon (PTTH) a ekdyzon (Nijhout, 1981; D`Amico 

et al., 2001; Davidowitz et al., 2003, Nijhout et al., 2006). Nejvíce poznatků v tomto 

směru přineslo studium housenek motýla Manduca sexta (Linnaeus, 1763) Housenky 

tohoto lišaje procházejí pěti larválními instary; přírůstek hmotnosti v posledním instaru 

představuje 90% celkové hmotnosti (Nijhout, 1981). Poslední instar se od předchozích 

liší svou fyziologií: několik dní po svlékání do posledního instaru cirkuluje 
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v hemolymfě vysoké mnoţství juvenilního hormonu (JH), který je produkován 

specializovanou částí mozku – corpora allata. Jeho vysoká koncentrace inhibuje sekreci 

prothoracikotropního hormonu (PTTH) a ekdysteroidů (Nijhout & Williams, 1974). 

Přibliţně v polovině délky trvání instaru se však produkce JH zastaví a naopak se 

v hemolymfě začíná zvyšovat mnoţství JH esterázy, enzymu, který odbourává JH 

(Browder et al., 2001). Několik dní po této události je hemolymfa od JH vyčištěna, coţ 

spustí sekreci PTTH a ekdysteroidů. Sekrece PTTH nastává během první 

„fotoperiodické brány― (photoperiodic gate), coţ je přesně vymezené časové „okno―, 

které se následně kaţdý den ve stejnou dobu „otevírá―. PTTH stimuluje sekreci 

ekdyzonu, který způsobí, ţe larva přestane přijímat potravu, vyprázdní střevo a připraví 

se na kuklení.  

     Larvální hmotnost, ve které dojde k zastavení sekrece JH, má značný význam  

a nazývá se kritická hmotnost (critical weight, CW). Dosaţení této kritické hmotnosti 

spustí nezastavitelný sled fyziologických událostí, které nakonec vyústí v zastavení 

růstu a zahájení metamorfózy. Tato série endokrinních pochodů je nezávislá na dalším 

růstu a vnějších podmínkách. Hladovění larvy před dosaţením kritické hmotnosti má za 

následek prodlouţení doby vývoje, zatímco hladovění po dosaţení kritické hmotnosti 

metamorfózu neoddálí (Nijhout & Williams, 1974). Toto schéma je stejné i u octomilky 

Drosophila melanogaster (Meigen, 1830) (Mirth et al., 2005). Hodnota kritické 

velikosti je determinována genetickými i environmentálními faktory – mění se 

s kvalitou potravy, s teplotou však nikoliv (Davidowitz et al., 2003). Jak hmyz dokáţe 

odhadnout, ţe dosáhl této hranice, zatím není jasné. Mechanismus určení kritické 

velikosti je znám jen u ploštice Oncopeltus fasciatus (Dallas, 1852) via abdominální 

stretch receptor (Nijhout, 1979). Kritická velikost je však závislá na počáteční 

hmotnosti pátého instaru u M. sexta (Nijhout & Williams, 1974). 

     Další důleţitý faktor v determinaci adultní velikosti je doba, jaká uběhne od 

zastavení produkce JH (tedy od dosaţení CW) k jeho úplnému vymizení z hemolymfy 

(interval to cessation of growth, ICG; Davidowitz et al., 2004). Bylo zjištěno, ţe u M. 

sexta je konečná larvální hmotnost určena pěti faktory: počáteční hmotností posledního 

instaru, růstovou rychlostí, kritickou velikostí, dobou potřebnou k degradaci JH  

a načasováním fotoperiodické brány (Nijhout et al., 2006). 

     Jak jsem zmínil, existuje rozdíl ve fyziologických pochodech mezi terminálním  

a předchozími instary. Především při přechodu do dalšího instaru mechanismus 

spouštějící sekreci PTTH není citlivý na JH a svlékání je tedy spouštěno sekrecí PTTH 
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a ekdyzonu za přítomnosti JH (Nijhout, 1981). Stejně jako v případě kritické velikosti 

v posledním instaru, ani zde není jasné, jakým mechanismem larva odhadne velikost, 

v níţ přejít do dalšího instaru. 

     

1.2.2. Vývojové mechanismy      
     

     U hmyzu (jenţ má ukončený růst) je adultní velikost determinována během 

larválního stadia. Na toto stadium lze u holometabolního hmyzu nahlíţet primárně jako 

na adaptaci k co nejefektivnějšímu růstu (Gotthard, 2008). Individuální růstová 

trajektorie je důleţitým znakem kaţdého jedince, neboť prostřednictvím jejího vlivu na 

přeţívání, velikost v dospělosti a rychlost dospění má značný vliv na fitness. Jednotlivé 

komponenty růstu je ovšem dobré posuzovat individuálně. Zmínil jsem uţ například 

implicitní předpoklad maximální rychlosti růstu. 

    

1.2.2.1.  Růstová rychlost a doba vývoje 

      

     Výhody plynoucí z vyšší růstové rychlosti jsou zřejmé – rozpojuje totiţ trade-off 

mezi velikostí v dospělosti a dobou vývoje s tím, ţe delší doba vývoje je spojená s vyšší 

mortalitou. Pro jedince by tedy mělo být výhodné růst fyziologicky maximální moţnou 

rychlostí. Existují však důkazy, ţe rychlost růstu často není maximální, ţe reaguje 

adaptivně a můţe se lišit u jednotlivých populací jednoho druhu (Gotthard et al., 1994; 

Arendt 1997; Gotthard, 2000; Gotthard, 2001; Tammaru et al., 2004). Vysvětlení můţe 

leţet v nákladech spojených s vyšší růstovou rychlostí (viz kap. 1.1). Jsou to zejména 

fyziologické náklady a predační tlak. Tyto costs jsou nejspíš důvodem pro to, ţe má-li 

larva dostatek času, vyuţije ho spíše ke zpomalení svého růstu, neţ k moţnosti vyrůst 

do větší velikosti (Gotthard, 2004). Existují však i podmínky, za kterých by přítomnost 

predátora měla indukovat vyšší růstovou rychlost. To můţe být díky nepřímému vlivu 

skrz zředění populace kořisti a tedy relativnímu nárůstu potravy, a nebo přímo, jestliţe 

je predace namířená jen na nejmenší jedince (Day et al., 2002). Je sice pravděpodobné, 

ţe na druh působí několik druhů predátorů na všech velikostních úrovních, vyšší růstová 

rychlost však můţe být výhodná například v situaci, kdy druh osídlí nějaký biotop bez 

predátorů a menší jedinci se pak stávají kořistí větších jedinců stejného druhu. 
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     Schopnost hmyzu zvýšit rychlost svého vývoje bylo potvrzeno v několika studiích, 

které manipulovaly s vnějšími podmínkami, jeţ vedly ke zpomalení růstu  

(Tammaru et al., 2004; Dmitriew & Rowe, 2007; Scharf et al., 2009). Po jejich 

pozdějším navrácení na optimální hodnotu se rychlost růstu zvýšila nad hodnotu 

rychlosti kontrolní skupiny. Tento takzvaný kompenzační růst má zřejmě za cíl 

redukovat ztráty způsobené nepříznivými vnějšími podmínkami během vývoje. Těmi 

můţe být například suboptimální teplota nebo kvalita či mnoţství potravy. Moţnost 

zvýšení rychlosti růstu nad svou normální úroveň byla zjištěna dokonce i u nočního 

motýla Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794), jehoţ housenky jsou pod permanentním 

selekčním tlakem na rychlý vývoj a tudíţ vysokou růstovou rychlost. Pouze mladé listy 

(které jsou dostupné jen omezený čas) jim totiţ mohou zajistit dosaţení dostatečné 

pupální hmotnosti (Tammaru et al., 2004). To můţe znamenat, ţe rychlost růstu není 

maximální dokonce ani u druhů, které jsou tlačeni k co nejrychlejšímu růstu. 

Kompenzační růst je vyuţíván, jestliţe jeho uţitek převáţí nad náklady s ním spojenými 

(viz kap. 1.1.). Dá se tedy říci, ţe hmyz rychlost svého vývoje spíše optimalizuje, neţ 

aby ji maximalizoval. 

     Optimalizace délky vývoje a růstové rychlosti je důleţitá zejména u organismů 

ţijících v temperátních oblastech a sezónním prostředí obecně. Nedostatek času tu 

vytváří silný tlak na růst jedince, jak bylo například zmíněno u motýla E. autumnata. 

Toto časové omezení můţe působit jak na růstovou rychlost (která se zvyšuje), tak  

na velikost jedince (která se zmenšuje) (Nylin et al., 1996; Gotthard, 2004). Srovnání 

populací v rámci druhu ukazuje, ţe růstová rychlost se zvyšuje se zeměpisnou šířkou, 

tak jak se kontinuálně zkracuje délka produktivní sezóny (Gotthard et al., 1994; 

Blanckenhorn & Demont, 2004). Tento „pattern― ale v některých případech můţe 

komplikovat rozdílný počet generací během roku mezi jednotlivými populacemi. Má-li 

nějaký druh v určité zeměpisné šířce například dvě generace za rok, je s rostoucí 

zeměpisnou šířkou v určitém místě produktivní sezóna natolik krátká, ţe se do ní dvě 

generace jiţ „nevejdou― a populace jsou zde pak univoltinní. Tyto populace mají 

relativně více času a mohou zpomalit svůj vývoj (Nylin & Gotthard, 1998). Odchov 

jedinců z různých populací v laboratoři ukazuje, ţe podklad pro variabilitu v rychlosti 

růstu je alespoň částečně dán geneticky (Gotthard et al., 1994), ačkoliv růstová rychlost 

a délka vývoje vykazuje značnou míru fenotypové plasticity (Gotthard, 2008). 

     Podnětem, který pro hmyz nese informaci o délce sezóny a tedy o čase, který je 

moţné vyuţít k dokončení vývoje, je nejčastěji fotoperioda. Manipulace s fotoperiodou 
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můţe u housenek motýlů způsobit změnu doby vývoje, velikosti, i růstové rychlosti 

(Nylin et al., 1996; Gotthard, 2004). Adaptivní význam takové plasticity růstu dokládá 

příklad několika druhů motýlů z tribu Paraginii. Housenky několika druhů z tohoto tribu 

se líhnou v pozdním létě, jako larvy na podzim přezimují a na jaře opět pokračují 

v růstu. To pro ně znamená, ţe fotoperiodu, jakoţto podnět nesoucí informaci  

o mnoţství zbývajícího času k metamorfóze/diapauze, mohou interpretovat dvěma 

různými způsoby: zkracující se fotoperioda na podzim znamená méně času, zatímco  

na jaře po diapauze znamená méně času naopak prodluţující se fotoperioda. Jak na 

kratší fotoperiodu před, tak na delší fotoperiodu po diapauze housenky reagují 

zrychlením svého vývoje (Gotthard, 2008).  

     Růstové charakteristiky reagují také na teplotu – s rostoucí teplotou roste růstová 

rychlost, zkracuje se doba vývoje a zmenšuje velikost těla (Angilletta & Dunham, 2003; 

Blanckenhorn et al., 2006). Na geografické úrovni se organismy směrem od rovníku 

zvětšují, tak jak postupně klesá teplota. Tato tendence se nazývá Bergmannovo 

pravidlo, u hmyzu však neplatí absolutně (Blanckenhorn, 2006). Samozřejmě všechny 

zmíněné vlivy prostředí na růst a velikost těla působí via fyziologické a vývojové 

mechanismy – teplota pozitivně ovlivňuje růstovou rychlost a odbourávání JH (a tím 

pádem tedy ICG), nutritivní podmínky pak kritickou velikost (viz kap. 1.2.1.; 

Davidowitz et al., 2004). Teplota zřejmě působí na kaţdé vývojové stadium (tj. vajíčko, 

larva, pupa) stejným způsobem – podle konceptu vývojové izomorfie (developmental-

rate isomorphy) podíl času strávený v konkrétním vývojovém stadiu se s teplotou 

nemění (Jarošík et al., 2002). Stráví-li například larva z celkové doby vývoje 30% ve 

vajíčku, 50% ve stadiu larvy a 20% ve stadiu kukly, zůstane tento poměr zachován,  

i kdyţ se vlivem teploty změní celková doba vývoje. 

 

      

1.2.2.2.  Růstová trajektorie 

     

     Dosud jsem o růstu a jeho komponentech uvaţoval integrálně, jako o celkovém 

období počínajícím vylíhnutím z vajíčka a končícím metamorfózou. Růst hmyzu je ale 

mnohem komplexnější, je rozdělený na několik distinktních období intenzivního růstu 

oddělených svlékáním, tedy instarů.  Uvaţování této komplexity růstu můţe měnit 

výsledky charakteristik růstu získaných integrálně, můţe ozřejmit vývojová omezení, 

stejně jako třeba ontogenetický „pattern― vzniku pohlavního dimorfismu ve velikosti  
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(viz kap. 1.3.2.; Tammaru et al., 2010). V life-history studiích je však tato růstová 

komplexita často ignorována. 

     Proč se hmyz vůbec svléká, zatím není přesně jasné. Podle obecně přijímané teorie je 

to proto, aby nahradil silně sklerotizované části kutikuly, které mohou růst pouze během 

moltu a těsně po něm (Nijhout, 1981). Zejména rigidní povaha komponentů ústního 

ústrojí (např. kusadel) by teoreticky měla omezovat příjem potravy. Esperk a Tammaru 

však ukázali, ţe velikost hlavové kapsule nemá na rychlost růstu ţádný vliv  

(Esperk & Tammaru, 2004). Zároveň však dodávají, ţe omezovala-li by velikost 

kusadel v nějakém bodě příjem potravy, larva by je měla nahradit ještě před dosaţením 

tohoto bodu (Esperk & Tammaru, 2004). Dalším vysvětlením můţe být potřeba 

nahrazení respiračního systému. Tracheje jsou totiţ také sklerotizované a můţou růst 

jen během svlékání. Jak larva v průběhu instaru roste, je čím dál tím více omezována 

svou spotřebou kyslíku (Greenlee & Harrison, 2005). I kdyţ přesný důvod svlékání není 

znám, musí mít pro hmyz velký význam, který převáţí nevýhody, jeţ jsou s moltingem 

spojené. Ke konci instaru dochází ke zpomalení růstu a těsně před svlékáním k jeho 

úplnému zastavení - housenky bekyně velkohlavé Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) 

by za stejný čas dosáhly dvojnásobné hmotnosti, kdyby nedocházelo k restrikci růstu 

před svlékáním (Esperk & Tammaru, 2004). Larvy jsou navíc během svlékání určitě 

zranitelnější a náchylnější k predaci. Samozřejmě svlékání je společné celé skupině 

Ecdysozoa a jeho důvod mohl být u předka těchto ţivočichů jiný, neţ je u recentních 

členovců. Příčina svlékání u hmyzu tedy můţe být prostě dána evoluční historií této 

skupiny. Nemění to však nic na opodstatněnosti otázek týkajících se frekvence svlékání 

u současných zástupců hmyzu. 

     Vzhledem ke kapacitě instaru k nárůstu hmoty a její obrovské variabilitě mezi druhy 

není podle Nijhouta důvod a priori věřit, ţe existuje horní hranice zvětšení velikosti těla 

během jednoho instaru u holometabolního hmyzu (Nijhout, 1981). Na druhou stranu 

vzhledem ke skutečnosti, ţe spolu korelují počáteční a konečná velikost instaru 

(Nijhout, 1975; D`Amico et al., 2001; Tammaru et al., 2004), přírůstek hmoty během 

instaru je pravděpodobně omezen. Je nápadné, ţe někteří zástupci největšího hmyzu na 

světě (jako například brouci čeledi Cetoniinae a Dynastinae) dosahují svých rozměrů 

během tří larválních instarů, zatímco například mnohem menší Plecoptera během 21 – 

32 instarů. U tohoto řádu je sice růst více omezen sklerotizovanou kutikulou, ale 

například škvoři, jakoţto další řád exopterygotního hmyzu, však dosahují srovnatelných 

velikostí během 3 – 5 instarů (Nijhout, 1981). Počet instarů můţe být variabilní  
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i vnitrodruhově. Esperk et al. (2007) nalezli tuto variabilitu u více neţ sta druhů  

z většiny řádů hmyzu. Počet larválních instarů můţe ovlivňovat řada aspektů prostředí – 

teplota, fotoperioda, kvalita a mnoţství potravy či vlhkost. Můţe se také lišit mezi 

pohlavím (Esperk & Tammaru, 2006; Esperk et al., 2007). Tato plasticita v počtu 

instarů je často vyuţívána jako kompenzace, kdyţ hmyz kvůli horším podmínkám 

nemůţe dosáhnout optimální velikosti během „normálního― počtu instarů  

(Esperk et al., 2007). 

     Uţ jsem zmínil, ţe přírůstek hmotnosti během instaru je zřejmě nějak omezen.  

U M. sexta například platí, ţe při kaţdém svlékání se larva zvětší oproti předchozímu 

instaru v konstantním poměru (Nihout et al., 2006). Tento stálý relativní přírůstek 

hmotnosti někdy bývá zobecňován jako Dyarovo pravidlo. Co se týče růstové rychlosti, 

je v první části instaru vyšší a postupně se sniţuje, a to jak relativně, tak absolutně  

(Esperk & Tammaru, 2004). Protoţe larva před svlékáním vyprazdňuje střevo, můţe být 

růst v této fázi i negativní. Často je alespoň implicitně předpokládáno, ţe hmyz roste 

exponenciálně (D`Amico et al., 

2001), coţ znamená konstantní 

relativní růstovou rychlost, 

nezávislou na velikosti - alometrický 

exponent růstové rychlosti je roven 1. 

To má významné důsledky pro life-

history znaky a růstovou strategii, 

neboť prodlouţení doby vývoje by 

pro jedince znamenalo značný zisk 

v podobě zvětšení velikosti těla  

a fitness. Tammaru a Esperk (2007) 

porovnali růstovou rychlost mezi 

posledním a předposledním instarem 

11 druhů motýlů a exponenciální 

charakter růstu vyloučili. Rychlost 

růstu měřili během krátkého  

období „volného růstu― (ve  

smyslu nezatíţeného předchozím  

a následujícím svlékáním) a relativní 

Obr 1.1: Vliv individuální růstové trajektorie na 
porovnávání růstové rychlosti. Jedinci 1 a 2 během 

instaru dosahují stejné velikosti za stejnou dobu. Pokud 

bychom počítali růstovou rychlost integrálně jako poměr 

přírůstku hmotnosti a času, vyšla by růstová rychlost u 

obou stejná. Brali bychom jako výchozí bod počátek 

fáze B, růstová rychlost by vyšla vyšší u jedince 2. Opak 

je ale pravdou – v této fázi má nejvyšší okamţitou 

růstovou rychlost jedinec 1, směrem ke konci instaru 

(fáze C) u něj ale strmě klesá. (Upraveno podle 

Dmitriew, 2011). 
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růstová rychlost [RGR; spočtená jako log  (konečná hmotnost/počáteční hmotnost)/čas] 

byla v posledním instaru aţ o třetinu niţší. Nicméně alometrický exponent se pohyboval 

v rozmezí 0,41 – 0,88, byl tedy větší neţ 0 (coţ by odpovídalo lineárnímu růstu)  

a absolutní přírůstek hmotnosti tak byl stále větší v posledním instaru. Tento výsledek 

tak indikuje, ţe růst v posledním instaru není tak efektivní, jak by odpovídalo 

exponenciálnímu růstu, a ţe tedy prodlouţení doby vývoje nemusí pro jedince znamenat 

tak významnou výhodu v podobě větší tělesné velikosti (Esperk & Tammaru, 2007). 

     Z výše uvedeného vyplývá, ţe jakákoliv měření růstové rychlosti by měla explicitně 

uvaţovat přesnou fázi vývojového cyklu (viz Obr. 1.1). Komplexita růstu jak uvnitř 

instaru, tak mezi instary totiţ můţe značně ovlivnit výsledky (Esperk & Tammaru, 

2007). Spočte-li se totiţ růstová rychlost instaru jako konečná hmotnost/počáteční 

hmotnost dělená časem, zahrnuje pak v sobě jak období intenzivního růstu, tak přípravu 

k moltu. Struktura růstu uvnitř instaru se však můţe mezi jednici, populacemi či druhy 

lišit. To samé platí i o růstu mezi instary.  

 

 

1.3. Pohlavní dimorfismus ve velikosti 
    

     Součástí experimentální části předkládané práce je i studium ontogeneze pohlavního 

dimorfismu ve velikosti, proto se krátce zmíním i o této problematice. Shrnu poznatky  

o tomto jevu jak v evolučním kontextu, tak na proximátní úrovni. 

  

1.3.1. Ultimátní příčiny pohlavního dimorfismu ve velikosti 
     

     Pohlavní dimorfismus ve velikosti (sexual size dimorphism, SSD), tj. rozdíl ve 

velikosti těla mezi samci a samicemi jednoho druhu, je v přírodě vcelku běţný jev. 

Bývá vysvětlován selektivními silami pracujícími na úrovni reproduktivní fáze jedince. 

Je obecně přijímáno, ţe pohlavní výběr u samců a selekce na větší fekunditu u samic 

jsou hlavní evoluční síly na zvětšení těla. Velikost samice (u ektotermních ţivočichů) je 

pozitivně korelována s mnoţstvím vajíček (Honěk, 1993), větší samci zase mají větší 

úspěch v samčích soubojích či v samičí volbě (Andersson, 1994). Existenci větších 

samců vysvětloval pohlavním výběrem jiţ Darwin (Darwin, 1871), například u roháčů. 



19 

 

U obrovských nosoroţíků rodů Dynastes a Megasoma však samčí souboje poněkud 

překvapivě neznal a význam větších samců mu zde unikal. V nejjednodušším případě 

by samice měly být větší, jestliţe je u nich výběr na větší fekunditu silnější, neţ 

pohlavní výběr u samců a naopak. Na jedince však můţou působit další selekční tlaky, 

ať na adultní či juvenilní úrovni (viz kap. 1.1.), které se mohou mezi pohlavími lišit 

(Blanckenhorn, 2000). Například rozdílná míra predačního tlaku během vývoje můţe 

být příčinou různé optimální velikosti samců a samic (Blanckenhorn, 2000). Hru 

různých selekčních tlaků působících rozdílně na kaţdé pohlaví pěkně ilustruje příklad 

zrnokaze Stator limbatus (Horn, 1873). Larvy tohoto brouka se mohou vyvíjet 

v semenech dvou druhů rostlin – Acaia greggii a Parkinsonia florida. Zatímco  

na semenech A. greggii je přeţívání larev vysoké, bez ohledu na velikost vajíček, 

z nichţ se vylíhly, na semenech P. florida přeţijí jen larvy z největších vajíček, neboť ty 

nejmenší nejsou schopny proniknout dovnitř semene. Protoţe velikost samice (ale 

nikoliv samce), je pozitivně korelována s velikostí vajec, vytváří rostlina P. florida 

selekční tlak na zvětšení velikosti samice a tedy větší SSD. U semen A. greggii je 

naopak selekční tlak na obě pohlaví přibliţně stejný a samci a samice jsou tak téměř 

stejně velcí (Fox & Czesak, 2006). Na samce tohoto druhu navíc působí selekce na větší 

fekunditu. Předávají totiţ samicím ţiviny prostřednictvím ejakulátu, jehoţ velikost 

pozitivně ovlivňuje mnoţství nakladených vajec samicí. Velikost tohoto svatebního 

daru závisí na velikosti samce (Moya-Laraño & Fox, 2006).  

     Kromě mechanismů zvýhodňujících menší samce, které jsem popsal v kapitole 1.1., 

můţe být dalším důvodem větších samic u hmyzu protandrie. Protandrie je jev, kdy se 

samci líhnou či dospívají nějaký čas před samicemi. Za některých podmínek (například 

při nízké míře polyandrie) totiţ můţe být pro samce výhodné, objeví-li se (a tedy můţe-

li se pářit) dříve neţ větší samci (Zonneveld, 1996). Tohoto jevu si všiml jiţ Darwin, 

interpretoval ho ovšem z pohledu samice – vzhledem ke krátké době dospělého ţivota 

mnohých hmyzů a nebezpečím, kterým je hmyz v této době vystaven, by pro samici 

mělo být výhodné být oplodněna v co nejkratší moţné době (Darwin, 1871). Protoţe je 

doba vývoje pozitivně korelována s velikostí (nezvýší-li se růstová rychlost), jsou samci 

zákonitě menší. 

     Pohlavní výběr na větší velikost můţe hrát roli i u samic, zejména jsou-li u druhu 

prohozeny rodičovské role (Bonduriansky, 2001). Sexuální kompetice mezi samicemi či 

samčí volba ale můţou působit i u druhů, kde jsou i samci pod tlakem pohlavního 

výběru (například v promiskuitním systém s vysokými náklady spojenými 
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s rozmnoţováním a vysokou variancí v kvalitě samic; Bonduriansky, 2001). Rovněţ 

výběr na větší fekunditu můţe působit i na samce (například prostřednictvím svatebních 

darů; Moya-Laraño & Fox, 2006). 

     Další hypotéza vysvětluje SSD jako důsledek intersexuální kompetice. Podle ní si 

samci a samice konkurují o zdroje, mechanismem posunu znaků (character 

displacement) by rozrůzněním velikosti těla mělo dojít k rozdělení nik a tedy k redukci 

této kompetice (Blanckenhorn, 2005). 

 

 

1.3.2. Proximátní příčiny SSD    
    

     Proximátní příčiny pohlavního dimorfismu ve velikosti vycházejí v podstatě 

z vývojových a fyziologických mechanismů růstu obecně, jak jsem je popsal v kapitole 

1.2. Nejvíce dat o ontogenetickém vzniku SSD pochází ze studia obratlovců (Badyaev, 

2002). U hmyzu je potíţ s komplexností růstové trajektorie, s rozdělením růstu do 

několika instarů. Studium ontogeneze SSD by tedy mělo vycházet z celkové doby 

vývoje od vylíhnutí z vajíčka po metamorfózu, s respektem k růstové trajektorii  

i v rámci jednotlivých instarů (viz kap. 1.2.2.2.). Navíc je většina výzkumu SSD 

zaměřena na evoluční faktory vztahující se na dospělé jedince, ačkoliv selekce operující 

v juvenilní fázi můţe podstatně ovlivňovat výsledný „pattern― SSD (Badyaev, 2002). 

          Jsou tři vzájemně se nevylučující moţnosti, kterými můţe být během ontogeneze 

dosaţeno pohlavní diference ve velikosti těla. Jedinci většího pohlaví mohou být větší 

jiţ při narození či vylíhnutí, mohou růst rychleji, anebo růst delší dobu. První moţnost, 

na rozdíl od dalších dvou, nebyla u hmyzu prokázána (Ernsting & Isaaks, 2002; Yasuda 

& Dixon, 2002; Tammaru et al., 2010). Lze to přičíst nejspíš tomu, ţe vajíčka jsou  

u hmyzu oplodňována během ovipozice, takţe během zrání vajíčka není jasné, jakého 

pohlaví jedinec bude. Na druhou stranu je nutno zmínit, ţe u motýlů, u nichţ je 

heterogametickým pohlavím samice a informace o budoucím pohlaví potomka je tedy 

přítomna jiţ v neoplozeném vajíčku, rovněţ vajíčka pohlavně dimorfní nejsou 

(Tammaru et al., 2010). 

     Naproti tomu jsou u hmyzu nalézány jak rozdíly v délce vývoje (Esperk et al., 2007; 

Jarošík & Honěk, 2007; Tammaru et al., 2010), tak v růstové rychlosti (Wiklund et al., 

1991; Gotthard et al., 1994; Blanckenhorn et al., 2007; Abbott & Svensson, 2008), tak  
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i kombinace obojího (Nylin et al., 1993; Ernsting & Isaaks, 2002). Tammaru et al. 

(2010) však upozorňují, ţe v mnoha případech byla sexuálně dimorfní povaha růstu 

zaznamenána integrálně za celé období růstu, coţ můţe zkreslovat skutečné rozdíly 

v růstové rychlosti. Vyšší růstová rychlost, spočítána integrálně za celé larvální období, 

totiţ můţe být dána buď (1) skutečnou vyšší okamžitou rychlostí růstu během instaru, 

(2) rychlejším procesem svlékání, nebo (3) chybně předpokládaným alometrickým 

vztahem mezi velikostí těla a růstovou rychlostí (viz Obr. 1.2). 

      

 

 

   

 

 

 

 

 

     
 
 
           

       

 

     

Zajímavým mechanismem, kterým můţe být docíleno rozdílné velikosti těla, je rozdílný 

počet larválních instarů mezi pohlavími (Esperk & Tammaru, 2006; Esperk et al., 2007; 

Abbott & Svensson, 2008). Druhy, u nichţ je mezipohlavní rozdíl v počtu larválních 

instarů, vykazují průměrně vyšší hodnotu SSD, neţ druhy se stejným počtem instarů 

(Esperk et al., 2007). Nicméně vzhledem k tomu, ţe SSD je hojně přítomný i u druhů se 

stejným počtem instarů, není jejich různý počet k produkci SSD nezbytný.  

     Tammaru et al., (2010) zjistili, ţe u 11 nepříbuzných druhů motýlů je SSD 

generován postupně během larválního vývoje a má kumulativní charakter. Interpretují 

to jako důkaz vývojového omezení, které brání dosaţení SSD během jediného instaru. 

To by mohlo souviset s předpokládanou omezenou moţností nabrání hmoty v instaru 

(D`Amico et al., 2001). Další moţností, jak můţe být generován SSD, je diferenciální 

Obr. 1.2: Příklad nepřesného určení okamţité růstové rychlosti. V tomto případě 
mají obě pohlaví stejnou okamţitou rychlost růstu a nelineární růstovou alometrii, 

samice ale ukončují růst později. Z integrálně vypočtené rychlosti růstu (jako 

poměr konečné velikosti těla a času) by vyplynulo, ţe samice mají vyšší okamţitou 

růstovou rychlost, coţ není pravda (upraveno podle Tammaru et al., 2010). 
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ztráta hmotnosti během metamorfózy (Fisher & Fiedler, 2000), tento případ ale asi u 

hmyzu nebude příliš častý. 

 

 

1.3.3. Plasticita SSD 
     

     Z fenotypové plasticity ve velikosti těla (viz kap. 1.2.2.1.) vyplývá i plasticita SSD – 

nastává, kdyţ kaţdé pohlaví reaguje na vnější podmínky různým způsobem. Tato 

plasticita dále přispívá k variabilitě SSD pozorované mezi druhy a komplikuje jeho 

mezidruhové srovnávání. Jednotlivé populace druhu mohou vykazovat různou míru 

SSD i bez genetických rozdílů mezi populacemi - jen v závislosti na lokálních 

podmínkách prostředí (Fairbairn, 2005). Bylo například ukázáno, ţe hodnota SSD se  

u druhu mění se zeměpisnou šířkou (teplotou) a ţe v tomto aspektu jsou plastičtější 

samci (Blanckenhorn et al., 2006). Jinak se však zdá, ţe na environmentální podmínky 

reagují více samice (Teder & Tammaru, 2005; Stillwell et al., 2010). Důvod, proč 

samice více reagují na změněné podmínky prostředí, můţe být ten, ţe jestliţe mají větší 

optimální velikost neţ samci, potom je zhoršené podmínky zasáhnou relativně více,  

a tím více se oddálí od svého velikostního optima (Teder & Tammaru, 2005). Toto téma 

by zaslouţilo samostatný rozbor, zájemce odkazuji na práci Stillwell et al. (2010). 

    

 

1.3.4. Rozšíření SSD    
      

     U teplokrevných organismů (savců a ptáků) jsou obecně větším pohlavím samci,  

u studenokrevných pak samice (Abouheif & Fairbairn, 1997). Hmyz není výjimkou – 

u zkoumaných řádů jsou u 72-95% druhů skutečně větším pohlavím samice a jen  

u 4-10% samci (Stillwell et al., 2010). Výjimku tvoří jen váţky, u nichţ jsou samci větší 

u poloviny druhů, zřejmě díky vlivu velmi rozšířené teritoriality u tohoto řádu (Serrano-

Meneses et al., 2008).  

     Pohlavní dimorfismus ve velikosti vykazuje také evoluční trend na mezidruhové 

úrovni, kdyţ SSD se zvětšuje u druhů, kde jsou větším pohlavím samci, a sniţuje  

u druhů, kde větším pohlavím jsou samice (Abouhief & Fairbairn, 1997; Fairbairn, 

1997). Tento trend bývá nazýván Renschovo pravidlo a v podstatě poukazuje na 



23 

 

skutečnost, ţe velikost těla samců diverguje během evoluce rychleji neţ velikost samic, 

bez ohledu na to, které pohlaví je větší (Abouhief & Fairbairn, 1997; Fairbairn, 1997). 

Renschovo pravidlo platí obecně u obratlovců, u hmyzu méně - u různých skupin je zde 

nalézáno či naopak vyvraceno (Blanckenhorn et al., 2007; Hochkirch & Groning, 

2008). Vysvětlením pro tento trend můţe být pohlavní výběr – jak se u druhu zvětšuje 

velikost těla, je (z různých důvodů) stále více pravděpodobnější, ţe se sexuální selekce 

zaměří na tento samčí znak spíše neţ na ostatní (Fairbairn, 1997). 

     Ve studiích ověřujících platnost Renschova pravidla bývá předpokládáno, ţe SSD 

má pro kaţdý druh nějakou konkrétní a konstantní hodnotu. Jenţe pohlavní 

dimorfismus ve velikosti se můţe lišit mezi populacemi jednoho druhu a dokonce  

i v rámci jedné populace v závislosti na vnějších podmínkách – je plastický (Teder  

& Tammaru, 2005). Je proto moţné studovat „pattern― SSD i na těchto niţších neţ 

mezidruhových úrovních. Teder a Tammaru (2005) zjistili, ţe v rámci druhu se rozdíl 

mezi velikostí samce a samice zvětšuje tak, jak se zlepšují podmínky prostředí 

a zvětšuje celková velikost těla. Tento rozdíl vzniká díky tomu, ţe citlivějším pohlavím 

na podmínky prostředí jsou samice (které jsou ve většině případů u hmyzu větší): při 

lepších podmínkách dosahují disproporčně větších rozměrů neţ samci. Tento „pattern― 

plasticity velikosti těla je tedy přesně opačný, neţ jak hlásá Renschovo pravidlo. 

Rovněţ mezipopulační rozdíly v SSD jsou spíše nekonzistentní s Renschovo pravidlem 

(Blanckenhorn et al., 2006). Tyto rozdíly v ―pattern―u SSD naznačují, ţe na inter –  

a intrapopulační úrovni pracují jiné mechanismy (evoluční vs. ontogenetické), a ţe tedy 

příčiny Renschova pravidla nejsou odvoditelné z proximátních mechanismů pracujících 

na vnitropopulační úrovni (Blanckenhorn et al., 2006).  

 

 

1.3.5. Omezení SSD    
      

     Evoluce pohlavního dimorfismu ve velikosti je omezena na několika úrovních. Jsou 

to zejména genetická (Preziosi & Roff, 1998; Badyaev, 2002), vývojová (Tammaru  

et al., 2010), fylogenetická (Fairbairn, 1990) a ekologická (Pomfret & Knell, 2006) 

omezení, která zpomalují diferenci tělesné velikosti mezi pohlavími. Protoţe samci  

a samice sdílejí stejné geny (alespoň na autosomech) kontrolujících růst, je jejich 

genetická korelace obrovská. Selekce, favorizující divergentní evoluci samčí a samičí 



24 

 

velikosti, by měla sniţovat tuto genetickou korelaci (Fairbairn & Roff, 2006). Preziosi  

a Roff zjistili, ţe genetická korelace je niţší u znaků, u kterých je vysoká míra 

pohlavního dimorfismu (Preziosi & Roff, 1998). Genetickou korelaci můţe překonat 

také rozdílná exprese genů mezi pohlavími (Badyaev, 2002). Ta můţe být ovlivněna 

epistatickými interakcemi autozomálních genů a genů na pohlavních chromosomech 

(Montagutelli et al., 1996). Rozdílnou expresi genů na autosomech mohou ovlivňovat 

také hormony (John-Adler & Cox, 2007). 

     Fylogenetické omezení reflektuje skutečnost, ţe i navzdory silné selekci druh 

potřebuje značné mnoţství času, aby vykázal rozdílnou míru dimorfismu oproti svému 

předkovi a příbuzným druhům (Fairbairn, 1990). Vývojová omezení pak vycházejí 

z faktu, ţe obě pohlaví sdílejí developmentální mechanismy růstu (viz kap. 1.3.2.). 

     Jsou další moţnosti, jak jedno pohlaví můţe limitovat velikost druhého. Harvey  

a Gange (2006) zjistili, ţe největší samci roháče Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 

nejsou schopni pářit se s menšími samicemi. Spíše neţ absolutní velikost je ale zásadní 

ta relativní – je-li poměr velikosti 1,6 a vyšší, je páření neúspěšné. Další zajímavý 

příklad nabízí vrubounovitý brouk Euoniticellus intermedius (Reiche, 1849). Samice 

tohoto druhu stavějí tunely, v nichţ samci soupeří o moţnost páření. Jelikoţ je tento 

druh pohlavně dimorfní ve velikosti (kde samice jsou menší), jsou tunely pro samce  

od určité velikosti malé. Pro zajímavost – samci dosahnuvší této limitní velikosti pak 

alokují ušetřenou energii do rohů, jakoţto sekundárních pohlavních orgánů, a výsledek 

souboje dvou stejně velkých samců pak závisí právě na velikosti jejich rohů (Pomfret  

& Knell, 2006). 

  

 

 

1.4. Měření velikosti těla 
    

     Na závěr rešeršní kapitoly bych se rád krátce zmínil o metodologickém aspektu, 

souvisejícím s kvantifikací a srovnáváním velikostí. Ať uţ jde o záznam růstových 

křivek, či o zhodnocení SSD, velikost můţeme vyjádřit buď strukturou (lineárně), nebo 

hmotností. Ačkoliv spolu tyto dvě veličiny souvisejí a jsou teoreticky převoditelné 

podle vzorce hmotnost0,33 ≈ délka (Powell & Franks, 2006), kaţdá má své přednosti  

a nedostatky, které je při kritickém hodnocení výsledků nutno brát v zřetel. Pro záznam 
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růstu u holometabolního hmyzu je zřejmě vhodnější pracovat s hmotností, protoţe 

lineární míry zůstávají během instaru buď neměnné a rostou skokově během ekdyze  

a těsně po ní (sklerotizované části kutikuly), nebo naopak příliš plastické jako adaptace 

k několikanásobnému zvětšení objemu (nesklerotizované oblasti kutikuly, které rostou 

během intermoltu; Nijhout, 1974).  Váha juvenila na druhou stranu závisí na jeho 

fyziologickém stavu, zda je před nebo po příjmu potravy či vody. Jestliţe však čas 

strávený příjmem potravy, jako například u motýlů, kvůli vyšším energetickým 

nárokům během instaru roste (a těsně před svlékáním můţe dosahovat 100% (Esperk  

& Tammaru, 2004), s postupujícím časem hraje tato skutečnost stále menší roli.  

     To samé se dá o hmotnosti říci, i co se týče adultních jedinců. Hmotnost závisí  

na věku jedince, zda je před či po páření, kladení, příjmu potravy a vody… I u druhů, 

které v dospělosti jiţ potravu nepřijímají, dochází během ţivota k poklesu jejich váhy, 

tak jak spotřebovávají zdroje získané v juvenilní fázi. Naproti tomu tvar těla a lineární 

rozměry se po eklozi jiţ v podstatě nemění, a tak jsou dobrým ukazatelem velikosti těla. 

U hmyzu jsou nejčastěji pouţívaná měření šířka hlavy, délka segmentů končetin, délka 

křídel, šířka štítu nebo celková délka těla.  Tyto rozměry však nemusejí být izometrické, 

nemusejí spolu korelovat v absolutní míře, tak jak jsou pod různými selekčními tlaky 

(Fairbairn, 2005) Například působí-li na určitý morfologický znak samců pohlavní 

výběr, bude růst v poměru k ostatním rozměrům těla disproporčně, pozitivně 

alometricky, a bude tak vykazovat jinou míru SSD neţ ostatní struktury těla. Rovněţ 

například selekce na vyšší fekunditu u samic vede u tohoto pohlaví ke zvětšení relativní 

velikosti abdomenu (Preziosi & Fairbairn, 2000), coţ opět můţe vést k různé míře SSD 

mezi různými znaky. Tento stav můţe být za určitých podmínek (promiskuitní systém, 

vysoké náklady spojené s rozmnoţováním, variance v kvalitě samic) navíc dále posílen 

pohlavním výběrem ze strany samců na zvětšení abdomenu samic (Bonduriansky, 

2001). U samic tedy můţe být relativně více hmoty soustředěno do abdomenu, kdeţto u 

samců, kteří jsou více závislí na svých pohybových vlastnostech, do lokomočních 

orgánů (délka nohou, rozpětí křídel; Teder, 2005). Z toho také vyplývá moţný nesoulad 

výsledků SSD zaloţených buď na strukturních rozměrech či na hmotě (Blanckenhorn  

et al., 2007). 

     Situaci navíc komplikuje, ţe jednotlivé znaky můţou vykazovat různou míru 

fenotypové plasticity. Podle teorie by struktury, na něţ působí stabilizující selekce 

(například genitálie) měly být méně plastické (tedy kanalizované), neţ ostatní struktury 
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těla (Fairbairn, 2005). Ţádný jednotlivý znak tedy nemůţe přesně ohodnotit míru SSD 

a jako nejvhodnější nástroj se tak zdá porovnání více neţ jednoho znaku. 
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2. Materiál a metodika 
 

2.1. Studované druhy  
    

     Zlatohlávci Pachnoda marginata marginata (Drury, 1773) a Eudicella smithi 

bertherandi (Fairmaire, 1891) jsou zástupci podčeledi Cetoniinae, která v rámci čeledi 

Scarabaeidae (Coleoptera: Scarabaeoidea) tvoří monofylum s dalšími fytofágními 

podčeleděmi Melolonthinae, Rutelinae a Dynastinae (Scholtz & Grebennikov, 2005; 

Smith et al., 2006). Příbuznost druhů P. marginata (Drury, 1773) a E. smithi (MacLeay, 

1838) a jejich pozici v podčeledi Cetoniinae ilustruje obrázek 2.1.  

     Areál rozšíření druhu P. marginata zahrnuje téměř celou oblast rovníkové Afriky, 

kde tvoří celkem tři poddruhy. Poddruh P. marginata marginata se vyskytuje v Ghaně, 

Nigérii, Guinei a Pobřeţí slonoviny (Klátil & Vrána, 2008). Jsou to morfologicky 

uniformní brouci, samci se od samic liší jen mělkou rýhou na ventrální straně 

abdominálních článků, která usnadňuje kopulaci. Velikost se pohybuje mezi 20 – 25 

mm. 

     E. smithi bertherandi obývá Rwandu, Ugandu, západní Zair, Keňu, Tanzanii  

a Malawi (De Palma, 2009). Jedná se o morfologicky i velikostně dimorfní brouky - 

samci jsou větší neţ samice, mají dichotomicky rozdvojený klypeální roh ve tvaru „Y― 

a vtlačeninu na ventrální straně abdominálních článků. Velikost je 20 – 40 mm.  

      Dospělí brouci se ţiví zralým ovocem, larvy listovou opadankou, trouchem a dalším 

rozkládajícím se rostlinným materiálem. Hlavním zdrojem ţivin jim jsou peptidy 

(Andert et al., 2008), celulóza a hemicelulóza, které jim pomáhají trávit symbiotické 

bakterie zadního střeva (Cazemier et al., 1997). Larvy E. smithi bertherandi mohou být 

při nedostatku potravy kanibalistické. Brouci procházejí třemi larválními instary, 

celková doba vývoje je u obou druhů srovnatelná a činí 5 – 6 měsíců.       

     Oba druhy jsou poměrně nenáročné a snadno chovatelné a v teráriích chovatelů jsou 

hojně zastoupeni. To z nich dělá vhodné modelové organismy. Mají podobné nároky  

na chovné podmínky, E. smithi bertherandi vyţaduje jen vyšší vlhkost substrátu (viz 

níţe).  

     Zkoumané larvy P. marginata marginata jsou druhou generací brouků z lokality 

Conakry, Guinea, importováni byli v prosinci 2007. První odchovaná generace byla 

pouţita k optimalizaci chovných podmínek; získaná data první generace nejsou do této 
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práce zahrnuta. E. smithi bertherandi pochází z nelokalitovaného odchovu českých 

chovatelů. Optimalizace podmínek byla prováděna na jedincích nepříbuzných 

zkoumanému vzorku, získaná data rovněţ nejsou zahrnuta. 

 

 

Obr 2.1: Fylogeneze podčeledi Cetoniinae s vyznačenou pozicí rodů Pachnoda (tribus Cetoniini) a 

Eudicella (tribus Goliathini). Upraveno podle Micó et al., 2008. 
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2.2. Chov 
     

     Celkem 8 dospělých párů P. marginata marginata bylo chováno v oddělěných 

teráriích o velikosti 30x30x10 cm v chovech oddělení entomologie na katedře zoologie 

PřF UK. Brouci byli krmeni třikrát týdně zralým banánem. Jednou týdně byl prohledán 

substrát a nakladená vajíčka přemístěna do klimaboxu v plastových vaničkách. 

Kontrolována byla denně (kde nešlo tak po dvou dnech) a vylíhlé larvičky byly 

zařazeny do pokusu. Chovány byly v perforovaných 500 ml boxech  

ve standardizovaných podmínkách  klimaboxu se zabudovaným termostatem TS-101. 

Ke snímání teploty v klimaboxu byl vyuţit dvoukanálový záznamník teploty LOGGER 

S0121 od firmy Comet. Průměrná teplota byla 25,2 °C; světelný reţim 12L:12D. 

Substrát pocházel z jedné lokality (Stráţ nad Ohří, Osvinov; cca 500 m.n.m.), tvořila ho 

především buková opadanka a před pouţitím byl nadrcen. Měření vlhkosti substrátu 

bylo problematické, vlhkoměr nebyl s to ji přesně zaznamenat. Substrát kaţdého boxu 

jsem vlhčil kaţdých 14 dnů stejným mnoţstvím vody. Po měsíci jsem substrát měnil,  

a to tak, ţe polovinu (tedy asi 250 ml) starého substrátu jsem smíchal s novým. Byla tak 

zachována přítomnost půdních mikroorganismů účastnících se rozkladných procesů.   

     Chov E. smithi bertherandi měl v podstatě stejnou strukturu jako u P. marginata 

marginata. Při optimalizaci podmínek se však ukázalo, ţe larvy vyţadují vyšší vlhkost  

a výměna substrátu jednou měsíčně jim nestačí. Substrát byl proto měněn a vlhčen po 

týdnu (stejným způsobem jako u P. marginata marginata). Bohuţel v době, kdy byly 

larvy ve třetím instaru, substrát v jednom skladovacím pytli nakvasil a byl larvám 

přidán. Ty na něj zareagovaly a ukázalo se, ţe jím nejspíš byly ovlivněny výsledky. 

Nicméně i přes tuto skutečnost jsem se rozhodl do práce takto ovlivněné výsledky 

zařadit. Jednak proto, ţe „pattern― SSD má i tak vypovídací hodnotu, a také proto, ţe 

interpretace ovlivnění výsledků můţe poukázat na další aspekty růstu. Nezaskrývám 

ale, ţe další motivací k prezentování těchto výsledků byla i lítost nad zbytečnou prací. 

Larvy pocházejí od šesti párů, průměrná teplota substrátu byla 26 °C.   
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2.3. Struktura pokusu 
  

         Larvy byly váţeny v pravidelných intervalech od vylíhnutí aţ po kuklení  

na laboratorních digitálních vahách KERN 450-3M s přesností na 0,001 gramu. 88 larev  

P. marginata marginata bylo váţeno mezi roky 2009 – 2010. V prvním a druhém 

instaru po 48 hodinách, ve třetím instaru po 72 hodinách. 94 larev E. smithi bertherandi 

bylo váţeno v roce 2011; první instar po 48 hodinách, druhý a třetí instar po 72 

hodinách. Tyto intervaly nemohly být vţdy přesně dodrţeny, vzhledem k celkové délce 

vývoje jsou však odchylky málo významné. Snaţil jsem se, aby měření 

probíhala přibliţně ve stejnou denní dobu. Tam, kde byl 72 hodinový interval, jsem 

larvy ke konci instaru váţil po dvou dnech, aby byla zajištěna větší přesnost 

zaznamenání délky vývoje, maximální hmotnosti, zpomalení růstu. Vajíčka se ukázala 

jako velmi citlivá na manipulaci, a tak nebylo moţné jedince zváţit jiţ v této fázi. 

Dospělé brouky jsem váţil po opuštění kukelní komůrky a vyloučení meconia 

(nahromaděné metabolity během vývoje larvy). Morfologické rozměry (délku těla  

a šířku šítu) jsem měřil digitálním posuvným měřítkem. 

     Po zkušenostech s P. marginata marginata jsem byl u larev E. smithi bertherandi 

schopen určit pohlaví. Na rozdíl od samic mají samci na ventrální straně  

9. abdominálního segmentu zřetelně viditelné terminální ampule, neboli Heroldův orgán 

(Martínez & Lumaret, 2005). Na rozdíl od P. marginata marginata jsem tak věděl  

i pohlaví jedinců, kteří nedokončili kuklení. U jedinců, kteří dokončili vývoj, jsem  

se zmýlil ve 2 případech z 67 (3%). Je moţné, ţe terminální ampule byly zrovna  

u samců překryty tukovou vrstvou. Vzhledem k poměrně vysoké přesnosti určení 

pohlaví jsem se rozhodl larvy, které nepřeţily metamorfózu (8 larev), zahrnout  

do analýzy.  

     Protoţe mě také zajímalo, zda se během růstu mění i velikost hlavové kapsule (která 

je povaţována za rigidní strukturu rostoucí jen během svlékání a těsně po něm; Nijhout, 

1981), chtěl jsem ji na začátku a konci jednotlivých instarů měřit posuvným měřítkem. 

Vzhledem k nízké přesnosti měření a neochotě larev spolupracovat se ale takové měření 

ukázalo jako nepraktické. Zvolil jsem proto nepřímou metodu a změřil vypreparovaná 

krania. Larvy jsem v rámci instarů rozdělil na dvě skupiny. U P. marginata marginata: 

druhý instar – skupiny tvořily larvy, které váţily méně neţ 150 mg (20 larev) a více neţ 
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600 mg (20 larev); třetí instar - skupiny 

tvořily larvy, které váţily méně neţ 900 

mg (17 larev) a více 2500 mg (10 larev).  

U E. smithi bertherandi jsem měřil krania 

jen larev třetího instaru - skupiny tvořily 

larvy, které váţily méně neţ 1000 mg (34 

larev) a více neţ 4500 mg (34 larev).  

U kranií jsem měřil šířku i výšku (viz Obr. 

2.2). Larvy byly před preparací uloţeny 

v Pamplově roztoku. Pro měření velikosti 

hlavových kapsulí byl pouţit stereoskopický mikroskop (OLYMPUS – SZX9) 

vybavený digitálním fotoaparátem Olympus Cammedia C-5560 připojený na PC 

vybavené softwarem pro digitální zpracování obrazu (QuickPHOTO MICRO 2.3). 

 

2.4. Analýza dat 
     

     Vzhledem k tomu, ţe je růst u obou druhů nelineární (viz Obr. 3.1), zvolil jsem 

k popisu růstových charakteristik asymptotickou funkci. Jako vhodná se k popisu 

růstových křivek ukázala Gompertzova rovnice (Winsor, C. P., 1932; Yin et al., 2003), 

kterou je moţno zapsat ve tvaru: 

W = ae-e
-k(t-l) 

, 

 

kde e je základ přirozeného logaritmu, W je hmotnost (v mg) v čase t (ve dnech), a je 

asymptotická hodnota W, k je sklon křivky, neboli rychlost růstu a l je bod, ve kterém je 

k maximální, udává tedy, jak křivka směřuje k asymptotě. Parametry a, k, a l byly 

odhadnuty pomocí nelineární regrese v programu Statistica (StatSoft, 2001) pro kaţdou 

larvu a kaţdý instar zvlášť. V kaţdém instaru jsem vynechával krajní hodnoty, neboť 

larva před svlékáním vyprazdňuje střevo a do výpočtu by tak byl zahrnut i tento 

„nepravý růst― (negativní na konci instaru a pozitivní na jeho začátku, způsobený 

opětovným naplněním střeva). Zda je růst v kaţdém instaru asymptotický, jsem testoval 

pomocí lineární regrese. Pro porovnání parametrů růstu mezi pohlavími byla pouţita 

jednocestná analýza rozptylu (one-way ANOVA). 

Obr.2.2: Kranium P. marginata marginata 

s vyznačeným rozměry 
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     Pro kaţdý instar jsem určil maximální dosaţenou hmotnost (pro 3. instar jsem 

nezapočítával hmotnost po naplnění střeva těsně před kuklením; viz níţe), dobu vývoje  

a relativní přírůstek hmotnosti, RPH (tj. maximální hmotnost instaru/maximální 

hmotnost předešlého instaru). Doba vývoje byla určena i pro stadium kukly, zváţil jsem 

i dospělé jedince a spočítal RPH (tedy kolik hmoty larva ztratí během metamorfózy). 

Pro zjištění základní struktury vztahů mezi maximálními hmotnostmi a délkami vývoje 

jsem pouţil mnohorozměrnou ordinační analýzu PCA (principal component analysis). 

Ta umoţňuje zjednodušení mnohorozměrného prostoru nalezením malého počtu 

hypotetických veličin (ordinačních os), které postihnou co největší část variability 

sledovaných dat. Celkovou délku vývoje jsem zvolil jako doplňkovou proměnnou 

(supplementary variable), která nebyla pouţita k ordinaci.  

     Pro posouzení pohlavního dimorfismu a jeho vývoje během růstu byla pouţita 

jednocestná ANOVA. Mezi pohlavími byly porovnány maximální hmotnosti, délky 

vývoje a RPH jednotlivých instarů, čas strávený v kukle i hmotnost, velikost a RPH 

dospělých brouků. Transformace dat nebyla nutná. Pohlavní dimorfismus ve velikosti 

(SSD) jednotlivých instarů byl určen jako podíl průměrné hmotnosti většího pohlaví  

a průměrné hmotnosti menšího pohlaví minus 1 (Lovich & Gibbons, 1992); v případě  

P. marginata marginata a E. smithi bertherandi tedy vţdy jako (samec/samice) -  

1. Konvenčně se hodnota SSD udává záporná, jestliţe jsou větším pohlavím samci  

a kladná, pokud jsou větší samice. Jednocestná ANOVA byla pouţita také  

na posouzení, zda krania během instaru zvětšují svou velikost.  
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3. Výsledky 
    

3.1.    Růst u P. marginata marginata a E. smithi 

bertherandi 

 
     Z celkového počtu 88 larev P. marginata marginata jich dosáhlo dospělosti 62 

(70%); 31 samic a stejný počet samců. 16 larev uhynulo v larvální fázi, zbytek během 

metamorfózy. U E. smithi bertherandi se dospělosti doţilo 67 larev z 94 (71%) 

v poměru pohlaví 1,09 : 1 ve prospěch samic. 8 larev zahynulo během metamorfózy, 

protoţe jsem znal jejich pohlaví, nemusel jsem je vyloučit z testovaného souboru (viz 

Materiál a metodika). 

     Příklady získaných růstových trajektorií ilustruje obrázek 3.1. Růst v jednotlivých 

instarech dobře popisuje asymptotická křivka (viz Obr. 3.2; pro velkou podobnost 

uvádím obrázky jen u druhu P. marginata marginata). 

  

 

 

Obr 3.1: Příklady růstových trajektorií P. marginata marginata a rozdíly mezi největšími a nejmenšími 

jedinci. Modře a zeleně jsou označeni samci, červeně a fialově samice. Na křivkách jsou dobře patrné 

ztráty hmotnosti, symbolizující přípravu larvy ke svlékání, defekaci a přechod do dalšího instaru. 

Přechody mezi instary jsou vyznačeny římskými číslicemi. Za pozornost také stojí opětovné nabrání 

hmotnosti na konci 3. instaru: Larva několik dní po defekaci, jeţ předchází kaţdé svlékání, opět naplní 

své střevo a její hmotnost pak můţe být dokonce ještě větší neţ před defekací. Ihned po této události se 

kuklí. Význam takového chování není znám, pravděpodobně však souvisí se stavbou kukelní komůrky. 
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Obr. 3.2: Typické příklady růstových křivek v jednotlivých instarech P. marginata marginata (všechny 

instary larva č. 74). A – první instar (odhadované parametry a = 141,4828; k = 0,2004; l = 5,5530),  

B – druhý instar (a = 1246,444; k = 0,055; l = 27,104), C – třetí instar (a = 3344,417; k = 0,053;  

l = 47,707). Význam parametrů viz Materiál a metodika na str. 31. 
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     Gompertzova rovnice vysvětluje u P. marginata marginata průměrně 99,5% 

variability růstu v prvním a druhém instaru a 99,3% variability růstu ve třetím instaru 

(Tab. 3.1). U E. smithi bertherandi je to potom 99,2% variability v prvním instaru  

a 99,4% variability v druhém a třetím instaru (Tab. 3.2).  

 

 

Proměnná 

N 
platných 

Průměr Minimum Maximum Sm.odch. Směrod. 
chyba 

a1 62 176,049 91,129 433,339 58,2105 7,3927 

k1 62 0,146 0,055 0,272 0,0478 0,0061 

l1 62 8,810 4,216 22,110 3,2403 0,4115 

var1 62 0,995 0,974 1,000 0,0051 0,0006 

a2 56 1364,323 658,984 3477,902 769,1624 102,7836 

k2 62 0,041 0,006 0,092 0,0202 0,0026 

l2 62 56,240 21,451 312,861 58,0480 7,3721 

var2 62 0,995 0,983 1,000 0,0030 0,0004 

a3 62 3031,366 2187,757 4120,335 405,9930 51,5612 

k3 62 0,038 0,011 0,068 0,0121 0,0015 

l3 62 67,633 43,081 100,031 13,4812 1,7121 

var3 62 0,993 0,920 0,999 0,0119 0,0015 

 
Tab. 3.1: Odhady proměnných a vysvětlená variabilita pro jednotlivé instary P. marginata marginata. 

Niţší počet zahrnutých asymptot druhého instaru je zapříčiněn vynecháním nereálně vysokých hodnot  

u šesti larev. Číslovka za parametry značí příslušnost k danému instaru. Význam parametrů viz Materiál  

a metodika na str. 31. 

 

Proměnná 

N 
platných 

Průměr Minimum Maximum Sm.odch. Směrod. 
chyba 

a1 69 250,963 120,768 888,52 154,530 18,6032 

k1 75 0,127 0,029 0,30 0,055 0,0064 

l1 75 13,560 4,832 73,48 10,003 1,1550 

var1 75 0,992 0,960 1,00 0,009 0,0010 

a2 70 1516,046 868,307 2785,07 421,160 50,3382 

k2 75 0,078 0,023 0,16 0,032 0,0037 

l2 75 33,148 20,550 89,12 10,192 1,1769 

var2 75 0,994 0,977 1,00 0,006 0,0007 

a3 75 6633,529 4136,767 12167,03 1798,479 207,6705 

k3 75 0,034 0,014 0,06 0,008 0,0010 

l3 75 63,250 40,549 95,50 12,500 1,4433 

var3 75 0,994 0,981 1,00 0,004 0,0005 

 

Tab. 3.2: Odhady proměnných a vysvětlená variabilita pro jednotlivé instary E. smithi bertherandi. 
Důvod niţšího počtu zahrnutých asymptot prvního a druhého instaru je stejný jako u P. marginata 

marginata. Význam parametrů viz Materiál a metodika na str. 31. 
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     Maximální hmotnosti  

a asymptotické odhady hmotnosti 

jednotlivých instarů spolu korelují (viz 

Obr. 3.3 a 3.4), můţeme tedy říct, ţe 

růst je asymptotický. U P. marginata 

marginata byl však problematický 

druhý instar (Obr. 3.3B), kde 

asymptoty šesti larev byly větší neţ 

10 000, coţ je nereálně vysoká 

hodnota. Takové hodnoty asymptot 

mohly být způsobeny náhlým 

zpomalením růstu, které nebylo 

zaznamenáno kvůli relativně dlouhým 

intervalům mezi jednotlivými 

váţeními. Po jejich vyloučení 

vysvětluje maximální hmotnost 

10,12% variability asymptoty  

(r = 0,32, p = 0,017). U prvního 

instaru byla hodnota asymptoty  

u jedné larvy téměř 450 (viz Obr 

3.3A), i bez ní však byla korelace 

signifikantní (r = 0.26, p = 0.04). 

Vztah maximální hmotnosti  

a asymptoty ve třetím instaru 

vykazoval jasnou známku pozitivní 

korelace (r = 0,74, p < 0,001;  

Obr. 3.3 C). 

 

Obr 3.3: Korelace mezi maximální hmotností  

a asymptotou u P. marginata marginata. A – první instar, 

B – druhý instar, C – třetí instar. 
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     Podobný vztah mezi maximální 

hmotností a asymptotou byl také  

u E. smithi bertherandi. Zde tvořil 

výjimku první instar (r = 0,161,  

p = 0,186), a to i bez 6 larev, jeţ měly 

asymptotu větší neţ 1000. U druhého 

instaru bylo vyloučeno 5 larev 

s asymptotou větší neţ 4000 (pak  

r = 0,39, p = 0,0007). Stejně jako  

u P. marginata marginata, 

asymptotickému růstu nejlépe 

odpovídal třetí instar (r = 0,75,  

p < 0,001). Rozdíly v korelacích mezi 

instary by se daly u obou druhů 

vysvětlit tím, ţe první a druhý instar 

trvají podstatně kratší dobu neţ třetí 

(viz Obr. 3.2). Zaznamenává-li se 

hmotnost po dvou dnech, můţe  

se v některých případech stát, ţe se 

„nezachytí― zpomalení růstu, a tedy 

bod sklonu růstové křivky. Takové 

larvy budou mít odhadnutou jednak 

niţší maximální dosaţenou hmotnost 

v instaru a jednak vyšší hodnotu 

asymptoty, neţ by odpovídalo realitě.  

 

 

 

 

 

 

    

 

Obr 3.4: Korelace mezi maximální hmotností  

a asymptotou u E. smithi bertherandi. A – první instar,  

B – druhý instar, C – třetí instar. 

 



38 

 

     Pro zjištění rozdílů v růstových křivkách mezi pohlavími byla pouţita jednocestná 

ANOVA. Ani u P. marginata marginata (Obr. 3.5), ani u E. smithi bertherandi (Obr. 

3.6), se růst mezi pohlavím signifikantně nelišil. Jedinou výjimku tvořila hodnota 

asymptoty ve třetím instaru. Protoţe je asymptota pozitivně korelována s maximální 

hmotností, lze tento rozdíl přičíst pohlavnímu dimorfismu ve velikosti. 

 

 

 

Obr. 3.5: Rozdíly v parametrech růstových křivek mezi pohlavími P. marginata marginata. Nahoře první 

instar: a1 (F1, 59 = 0,57, p = 0,45); k1 (F1, 60 = 0,003, p = 0,96); l1 (F1, 60 = 0,13, p = 0,72); uprostřed druhý 

instar: a2 (F1, 57 = 0,93, p = 0,34); k2 (F1, 54 = 0,65, p = 0,42); l2 (F1, 54 = 0,004, p = 0,95); dole třetí instar: 

a3 (F1, 60 = 8,51, p = 0,00495); k3 (F1, 60 = 1,12, p = 0,29); l3 (F1, 60 = 2,58, p = 0,11). Na ose x pohlaví:  
1 – samec, 0 – samice.   
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Obr. 3.6: Rozdíly v parametrech růstových křivek mezi pohlavími E. smithi bertherandi. Nahoře první 

instar: a1 (F1, 67 = 2,65, p = 0,1); k1 (F1, 73 = 1,60, p = 0,21); l1 (F1, 73 = 2,19, p = 0,14); uprostřed druhý 

instar: a2 (F1, 68 = 0,22, p = 0,64); k2 (F1, 73 = 0,42, p = 0,52); l2 (F1, 73 = 0,078, p = 0,78); dole třetí instar: 

a3 (F1, 73 = 13,85, p = 0,00039); k3 (F1, 73 = 1,43, p = 0,24); l3 (F1, 73 = 0,36, p = 0,55). Na ose x pohlaví:  

1 – samec, 0 – samice. 
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     Pro zjištění základní struktury vztahů mezi dosaţenou hmotností a dobou vývoje 

v jednotlivých instarech byla pouţita vícerozměrná ordinační analýza PCA. V případě 

druhu P. marginata marginata vysvětlila první osa 36,91% variability datového 

souboru, druhá osa 19,75 % a třetí osa 13,2% (dohromady tedy téměř 70 % variability 

dat). Z ordinačního diagramu prvních dvou os (Obr. 3.7) je patrné, ţe maximální 

velikosti jsou korelované přes všechny instary (na první – horizontální ose) a stejně tak 

jsou korelované i doby vývoje. Naopak doby vývoje s velikostmi korelují dost slabě, 

snad aţ na negativní korelaci ve třetím instaru.  

 

 

Obr. 3.7: Ordinační diagram PCA zobrazující pozici maximálních hmotností (m) a časů vývoje (t) 

jednotlivých instarů P. marginata marginata v prostoru prvních dvou os. Do grafu je také promítnuta 

celková doba vývoje jako doplňková proměnná.  
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     Třetí ordinační osa pak oddělila čas strávený v kukle (t pupa) od časů vývoje 

ostatních instarů i maximálních hmotností (viz Obr. 3.8). To naznačuje, ţe se během 

metamorfózy odehrávají procesy nezávislé na předchozím vývoji, a ţe čas strávený 

v kukle nemá vliv na velikost dospělého jedince. 

 

Obr. 3.8: Ordinační diagram PCA zobrazující pozici maximálních hmotností (m) a časů vývoje (t) 

jednotlivých instarů P. marginata marginata v prostoru první (vodorovné) a třetí (svislé) osy. Do grafu je 

také promítnuta celková doba vývoje jako doplňková proměnná. 

 

 

 

  Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

t1 [den] -0,345956 0,577050 0,220267 

m1 max [mg] 0,662283 0,113589 0,418359 

t2 [den] -0,437554 0,713899 0,186932 

m2 max [mg] 0,836177 0,252490 0,048715 

t3 [den] -0,562929 0,492233 0,160050 

m3 max [mg] 0,826541 0,306863 -0,175341 

t pupa [den] 0,315734 -0,245651 0,811067 

m adult  [mg] 0,635901 0,513707 -0,284429 

*t celkem 
[den] 

-0,575750 0,650653 0,315413 

 
Tab. 3.3: Výstup z PCA analýzy vztahů maximálních hmotností a časů vývoje u P. marginata marginata. 

Červeně jsou vyznačeny proměnné s více neţ 50% vysvětlenou variabilitou danými osami. 
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     Podrobnější analýza vztahů 

jednotlivých proměnných (konkrétně 

korelací hmotností a časů vývoje mezi 

jednotlivými instary), byla testována 

pomocí lineární regrese. Ta skutečně 

prokázala korelaci maximálních 

hmotností přes všechny instary (Obr. 3.9). 

Jiţ hmotnost na konci prvního instaru 

signifikantně koreluje s konečnou larvální 

hmotností (r = 0,36, p = 0,0038; viz Obr. 

3.9D), i s hmotností dospělého jedince  

(r = 0,31, p = 0,015), a to i přes 

očekávatelnou menší přesnost určení 

maximální hmotnosti v prvním instaru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.9: Grafy vyjadřující vztahy hmotností mezi jednotlivými instary u P. marginata marginata. 

 A – mezi prvním a druhým instarem (r = 0,57, p < 0,001); B - mezi druhým a třetím instarem (r = 0,73, 

p < 0,001); C - mezi třetím instarem a imagem (r = 0,65, p < 0,001);  D – mezi prvním a třetím instarem 

(r = 0,36, p = 0,0038). 
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     Protoţe hmotnosti instarů jsou zahrnuty do hmotností instarů následujících, nemusí 

pozitivní korelace odráţet přesnou míru závislosti růstu mezi instary (kdyţ se larvy liší 

v hmotnosti v prvním instaru, budou se 

lišit i v instaru druhém, i pokud uţ byl  

u všech přírůstek hmotnosti stejný). 

Srovnal jsem proto absolutní přírůstky 

hmotnosti mezi instary. Protoţe jsem 

neznal přesnou hmotnost larev při 

vylíhnutí, nemohl jsem vypočítat 

absolutní přírůstek hmotnosti v prvním 

instaru. Testoval jsem tak jen vztah mezi 

druhým a třetím instarem (Obr. 3.10). Je 

vidět, ţe absolutní přírůstek hmotnosti 

v předchozím instaru pozitivně ovlivňuje 

absolutní přírůstek hmoty v instaru následujícím. 

 

    V souladu s výsledky PCA jsem pozitivně testoval také korelace mezi dobami vývoje 

jednotlivých instarů (viz Obr. 3.11), konkrétně mezi prvním a druhým instarem (r = 

0,40, p = 0,0011) a druhým a třetím instarem (r = 0,51, p < 0,001). 

 

 

 

 

Obr. 3.10: Vztah mezi absolutním přírůstkem 

hmotnosti ve druhém a třetím instaru u P.marginata 

marginata. 

Obr. 3.11: Graf y vztahu mezi dobou vývoje v prvním a druhém (A) a druhém a třetím instaru (B)  

P. marginata marginata. 
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  Doba vývoje neměla na dosaţenou hmotnost ţádný vliv v prvním (r = -0,12,  

p = 0,35), ani druhém instaru (r = -0,18, p = 0,15), naopak ve třetím instaru byly (tak, 

jak naznačil výsledek PCA) hmotnost a doba vývoje negativně korelovány (r = -0,36,  

p = 0,037; viz Obr 3.12A). Celkově však neměla doba vývoje na velikost dospělého 

brouka vliv (r = -0,12, p = 0,34; viz Obr.3.12B). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.12: Vztah mezi dobou vývoje a dosaţenou hmotností ve třetím instaru (A) a celkovou dobou vývoje 

 a hmotností imaga (B) u P. marginata marginata. 
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     Výsledky PCA analýzy základní struktury vztahů maximálních hmotností a časů 

vývoje u E. smithi bertherandi se od výsledků u P. marginata marginata poněkud liší. 

První ordinační osa tu vysvětluje 32,05% variability datového souboru, druhá osa 

24,79% a třetí 17,22% (dohromady tedy přibliţně 74%). Ordinační diagram prvních 

dvou os je znázorněn na Obr. 3.13. Především negativní korelace doby vývoje ve třetím 

instaru s dobami vývoje ve dvou předešlých instarech je nápadná. Je to přesně opačný 

výsledek neţ u P. marginata marginata;  vysvětlením můţe být reakce larev na 

nekvalitní substrát (viz Diskuze). První osa rovněţ ukazuje korelace maximálních 

hmotností i časů vývoje v prvním a druhém instaru, stejně jako moţné korelace 

hmotností s časy vývoje v prvních dvou instarech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.13: Ordinační diagram PCA zobrazující pozici maximálních hmotností 

(m) a časů vývoje (t) jednotlivých instarů E. smithi bertherandi v prostoru 

prvních dvou os. Do grafu je také promítnuta celková doba vývoje jako 

doplňková proměnná. 
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     Třetí ordinační osa měla na strukturu vztahů mezi daty stejný vliv jako  

u P. marginata marginata a oddělila čas strávený v kukle od ostatních proměnných 

(Obr. 3.14). Poukazuje snad jen na souvislost mezi dobou kuklení a maximálními 

hmotnostmi v prvním a druhém instaru. To ale povaţuji spíše za dílo náhody, neboť si 

nedovedu představit, proč a jakým způsobem by spolu mohly souviset právě tyto 

vlastnosti (a nikoliv například doba kukly a hmotnost imaga). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

t1 [den] 0,629496 -0,511916 -0,103287 

m1 max [mg] 0,673827 -0,045333 0,521591 

t2 [den] 0,657755 -0,423715 -0,370463 

m2 max [mg] 0,636333 0,343148 0,553612 

t3 [den] -0,518761 0,530917 -0,097107 

m3 max [mg] 0,532685 0,735319 0,004445 

t pupa [den] -0,430302 -0,021982 0,691911 

m adult  [mg] 0,371398 0,773850 -0,404050 

*t celkem 
[den] 

-0,244645 0,249753 -0,047968 

Tab. 3.4: Výstup z PCA analýzy vztahů maximálních hmotností a časů 

vývoje u E. smithi bertherandi. Červeně jsou vyznačeny proměnné s více 

neţ 50% vysvětlenou variabilitou danými osami. 

Obr. 3.14: Ordinační diagram PCA zobrazující pozici maximálních hmotností (m) 

a časů vývoje (t) jednotlivých instarů E. smithi bertherandi v prostoru první 

(vodorovné) a třetí (svislé) osy. Do grafu je také promítnuta celková doba vývoje 

jako doplňková proměnná. 
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     Stejně jako u P. marginata marginata byla provedena lineární regrese k testování 

vztahu mezi maximálními hmotnostmi jednotlivých instarů (Obr. 3.15). Také zde byl 

pozitivní vztah mezi hmotnostmi kaţdých následných instarů, korelace mezi hmotností 

prvního a posledního instaru ale nebyla signifikantní. To můţe být způsobeno 

hromaděním chyb v odhadech maximálních hmotností, a zejména v prvním instaru, 

který trvá nejkratší dobu a je tak nepřesnému určení maximální hmotnosti nejvíce 

náchylný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.15: Grafy vyjadřující vztahy hmotností mezi jednotlivými instary u E. smithi 

bertherandi. A – mezi prvním a druhým instarem (r = 0,63, p < 0,001); B - mezi druhým  

a třetím instarem (r = 0,51, p < 0,001); C - mezi třetím instarem a imagem (r = 0,76,  

p < 0,001);  D – mezi prvním a třetím instarem (r = 0,20, p = 0,1). 
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     Korelace maximálních hmotností byly způsobeny pozitivním vztahem mezi 

absolutními přírůstky během instarů, alespoň mezi druhým a třetím instarem (r = 0,40,  

p < 0,001; Obr. 3.16). Stejně jako u P. marginata marginata znamenala krátká doba 

vývoje v prvním instaru totéţ v instaru druhém (r = 0,54, p < 0,001; Obr. 3.17A), 

závislost ale byla opačná u druhého a třetího instaru (r = -0,48, p < 0,001; Obr. 3.17B). 

Tento nečekaný výsledek přikládám vlivu nekvalitního substrátu na růst ve třetím 

instaru (viz Diskuze). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.16: Vztah mezi absolutním přírůstkem hmotnosti 

ve druhém a třetím instaru u E. smithi bertherandi. 

 

Obr. 3.17: Graf y vztahu mezi dobou vývoje v prvním a druhém (A) a druhém a třetím instaru (B) u E. smithi 
bertherandi. 
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     Větší velikosti v prvním instaru larvy dosáhly díky delšímu vývoji (r = 0,37,  

p = 0,0018; Obr. 3.18A). V dalších instarech uţ doba vývoje neměla na dosaţenou 

velikost vliv (viz Obr. 3.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.18: Vztah mezi dobou vývoje a dosaţenou hmotností u E. smithi bertherandi.  

A -  v prvním instaru (r = 0,37, p = 0,0018); B – v druhém instaru (r = 0,08, p = 0,52); C – v třetím 

instaru (r = -0,052, p = 0,67); D – vztah mezi celkovou dobou vývoje a hmotností imaga  
(r = 0,17, p = 0,17). 
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3.2.  Pohlavní dimorfismus ve velikosti  

 

     Oba druhy byly v dospělosti velikostně dimorfní. Samci P. marginata marginata 

váţili 667,452 ± 12,856 mg, samice 621,258 ± 15,072 mg, u E. smithi bertherandi 

samci váţili 1387,625 ± 49,438 mg a samice 1163,485 ± 31,354 mg. Samci měli v obou 

případech také větší šířku štítu i celkovou délku těla. U obou druhů byl pohlavní 

dimorfismus přítomný uţ ve druhém instaru, v prvním však nikoliv (viz Obr. 3.19  

a 3.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.19: Pohlavní dimorfismus ve velikosti u P. marginata marginata. A – hmotnost  

na konci prvního instaru (F1, 60 = 1,18, p = 0,28); B – na konci druhého instaru (F1, 60 = 16,9,  

p = 0,00012); C – na konci třetího instaru (F1, 60 = 11,28, p = 0,00136); D – hmotnost imag 

(F1, 60 = 5,43, p = 0,023); E – délka těla (F1, 60 = 42,25, p < 0,001); F – šířka štítu (F1, 60 = 

19,31, p = 0,00005). Na ose x pohlaví: 1 – samec, 0 – samice. 
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Obr. 3.20: Pohlavní dimorfismus ve velikosti u E. smithi bertherandi. A – hmotnost 
na konci prvního instaru (F1, 73 = 0,64, p = 0,42); B – na konci druhého instaru  

(F1, 73 = 4,05, p = 0,048); C – na konci třetího instaru (F1, 73 = 34,65, p < 0,001); 

 D – hmotnost imag (F1, 65 = 15,19, p < 0,001); E – délka těla (F1, 65 = 36,60,  

p = 0,001); F – šířka štítu (F1, 65 = 20,69, p < 0,001). 1 – samec, 0 – samice. 
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     U P. marginata marginata byl relativní přírůstek hmotnosti samců signifikantně 

větší jen ve druhém instaru (F1, 60 = 10,93, p = 0,0016); samci se zvětšili oproti prvnímu 

instaru 6,52 (± 0,08) krát, zatímco samice jen 6,13 (± 0,08) krát. U samců  

E. smithi bertherandi byl relativní přírůstek hmotnosti signifikantně větší jen ve třetím 

instaru (F1, 73 = 13,63, p = 0,00043); samci byli na konci třetího instaru 6,2 (± 0,15) krát 

větší neţ na konci druhého, samice jen 5,6 (± 0,08) krát. U ţádného druhu se mezi 

pohlavím signifikantně nelišila ztráta hmotnosti během metamorfózy. Větší přírůstek 

hmotnosti samců nebyl ani u P. marginata marginata, ani u E. smithi bertherandi 

způsoben delší dobou vývoje. Protoţe se pohlaví neliší v růstových křivkách, můţeme 

konstatovat, ţe samci dosáhli větší velikosti díky rychlejšímu růstu v daných instarech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.21: Mezipohlavní srovnání relativního přírůstku hmotnosti během instaru 

 u P. marginata marginata. A – ve druhém instaru (F1, 60 = 10,93, p = 0,00160); 

 B – ve třetím instaru (F1, 60 = 0,45, p = 0,50); C – během metamorfózy (F1, 60 = 

0,00041, p = 0,98). 1 – samec, 0 – samice. 
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Obr. 3.22: Mezipohlavní srovnání časů vývoje v jednotlivých instarech  

u P. marginata marginata. A – první instar (F1, 60 = 2,32, p = 0,13); B – druhý instar 

(F1, 60 = 2,62, p = 0,11); C – třetí instar (F1, 60 = 0,47, p = 0,49); D – kukla (F1, 60 = 

1,49, p = 0,22). 1 – samec, 0 – samice. 

 

Obr. 3.23: Mezipohlavní srovnání časů vývoje v jednotlivých instarech u E. smithi 

bertherandi. A – první instar (F1, 73 = 0,02, p = 0,88); B – druhý instar (F1, 73 = 0,007, 

 p = 0,93); C – třetí instar (F1, 73 = 0,05, p = 0,82); D – kukla (F1, 73 = 2,00, p = 0,16).  

1 – samec, 0 – samice. 
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Obr. 3.24: Mezipohlavní srovnání relativního přírůstku hmotnosti během instaru u  

E. smithi bertherandi. A – ve druhém instaru (F1, 73 = 2,04, p = 0,16); B – ve třetím 

instaru (F1, 73 = 13,63, p= 0,00043); C – během metamorfózy (F1, 65 = 0,68, p = 0,41).  

1 – samec, 0 – samice. 
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     Vývoj pohlavního dimorfismu ve velikosti (SSD) během celého vývoje ilustruje 

obrázek 3.25. Na konci prvního instaru není SSD signifikantní ani u jednoho druhu.  

U E. smithi bertherandi se SSD kumuluje postupně během celého vývoje a je dokonce 

větší u dospělých brouků, neţ v posledním larválním instaru. To bylo způsobeno 

průměrně menší ztrátou hmotnosti během metamorfózy (i kdyţ nesignifikantně, viz 

Obr. 3.24B). Samci jsou v dospělosti téměř o 20% těţší neţ samice. U P. marginata 

marginata byl vývoj SSD odlišný, nejvýraznější byl ve druhém instaru a během dalšího 

klesl na konečnou hodnotu, kdy samci byli o 7,5% těţší neţ samice.  

     Dospělí brouci byli dimorfní také v lineárních rozměrech. Samci E. smithi 

bertherandi byli o 9% delší a měli o 7% širší štít neţ samice (viz Obr. 3.20),  

u P. marginata marginata byli samci o 5% delší a o 3% měli širší štít (viz Obr. 3.19).   

 

 

 

Obr. 3.25: Vývoj pohlavního dimorfismu ve velikosti od prvního instaru aţ po dospělé brouky. V prvním 

instaru nebyl dimorfismus signifikantní. Míra dimorfismu byla spočítána jako (průměrná velikost 

samců/průměrná velikost samic) – 1. 
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P. marginata marginata 

instar Znak Samci Samice p 

1 Maximální hmotnost [mg] 107,70 ± 1,55 105,38 ± 1,45   0,28 

1 Doba vývoje [den] 19,70 ± 0,64 18,22 ± 0,73 0,13 

2 Maximální hmotnost [mg] 700,09 ± 7,98 645,51 ± 10,60 0,00012 

2 Doba vývoje [den] 39,80 ± 1,32 36,48 ± 1,57 0,11 

2 Relativní přírůstek hmotnosti 6,52 ± 0,082 6,13 ± 0,084 0,0016 

3 Maximální hmotnost [mg] 2678,90 ± 37,75 2493,25 ± 40,35 0,00136 

3 Doba vývoje [den] 83,41 ± 3,68 82,06 ± 3,28 0,49 

3 Relativní přírůstek hmotnosti 3,82 ± 0,041 3,87 ± 0,05 0,50 

imago Hmotnost [mg] 667,45 ± 12,85 621,25 ± 15,07 0,023 

imago Délka těla [mm] 23,64 ± 0,12 22,52 ± 0,12 < 0,0001 

imago Šířka štítu [mm] 12,01 ± 0,052 11,66 ± 0,062 0,00005 

imago Relativní přírůstek hmotnosti 0,249 ± 0,00403 0,249± 0,00467 0,98 

imago Celková doba vývoje [den] 181,03 ± 4,67 175,74 ± 4,58 0,42 

  Doba kukly [den] 37,93 ± 0,48 38,96 ± 0,69 0,22 
 

 

Tab. 3.5: Přehledová tabulka porovnávaných parametrů u P. marginata marginata. Signifikantně rozdílné 

hodnoty parametrů mezi pohlavími jsou zvýrazněny červeně. 
 

 

E. smithi bertherandi 

 

Tab. 3.6: Přehledová tabulka porovnávaných parametrů u E. smithi bertherandi. Signifikantně rozdílné 

hodnoty parametrů mezi pohlavími jsou zvýrazněny červeně. 

 

 

instar Znak Samci Samice p 

1 Maximální hmotnost [mg] 114,70 ± 2,33 112,21 ± 2,05 0,42 

1 Doba vývoje [den] 17,79 ± 0,39 17,87 ± 0,41 0,88 

2 Maximální hmotnost [mg] 896,61 ± 22,98 844,43 ± 13,93 0,048 

2 Doba vývoje [den] 27,17 ± 0,86 27,07 ± 0,85 0,93 

2 Relativní přírůstek hmotnosti 7,82 ± 0,13 7,57 ± 0,11 0,16 

3 Maximální hmotnost [mg] 5487,05 ± 115,83 4697,19 ± 75,60 < 0,0001 

3 Doba vývoje [den] 75,11 ± 1,75 75,68 ± 1,81 0,82 

3 Relativní přírůstek hmotnosti 6,20 ± 0,15 5,58 ± 0,082 0,00043 

imago Hmotnost [mg] 1387,62 ± 49,43 1163,48 ± 31,35 < 0,0001 

imago Délka těla [mm] 28,18 ± 0,34 25,83 ± 0,19 < 0,0001 

imago Šířka štítu [mm] 13,14 ± 0,16 12,29 ± 0,10 < 0,0001 

imago Relativní přírůstek hmotnosti 0,252 ± 0,006  0,245 ± 0,0052 0,41 

imago Celková doba vývoje [den] 156,28 ± 1,56 158,34 ± 1,63 0,37 

  Doba kukly [den] 36,47 ± 0,48 37,57 ± 0,74 0,16 
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3.3. Velikost hlavové kapsule (krania) 
     

     Výsledky analýzy rozptylu ukázaly různé velikosti kranií u larev na počátku  

a na konci druhého a třetího instaru u P. marginata marginata (Obr. 3.26). Rozdíly 

v obou instarech byly signifikantní, v porovnání s růstem krania mezi dvěma instary 

bylo ale jeho zvětšení poměrně zanedbatelné (viz Obr. 3.26E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.26: Srovnání velikostí kranií larev na začátku a na konci instaru u P. marginata 

marginata. A – šířka krania ve druhém instaru (F1, 38 = 21,27, p < 0,001); B – výška krania 

ve druhém instaru (F1, 38 = 12,30, p = 0,00118); C – šířka ve třetím instaru (F1, 24 = 14,54, 

 p = 0,00084); D – výška ve třetím instaru (F1, 24 = 9,20, p = 0,00572); E - rozdíl ve velikosti 

kranií na začátku a na konci instaru v kontextu jejich zvětšení mezi dvěma instary 
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     Rozdíly ve velikostech kranií u E. smithi bertherandi nebyly tak výrazné, výška  

se dokonce mezi velikostními skupinami signifikantně nelišila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.27: Srovnání velikostí kranií larev na začátku a na konci třetího instaru  

u E.smithi bertherandi. A – šířka krania (F1, 66 = 5,33, p = 0,024); B – výška krania  

(F1, 66 = 0,67, p = 0,41. 
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4. Diskuze 

 

4.1. Růst u P. marginata marginata a E. smithi 

bertherandi 
   

   Růstová trajektorie zlatohlávků P. marginata marginata a E. smithi bertherandi není 

kontinuální, ale je rozdělená na tři dobře vymezená období, která jsou ohraničená 

svlékáním. V kaţdém z těchto tří období (neboli larválních instarů) je moţno růst 

popsat asymptotickou křivkou. Ta má sigmoidální charakter, růst je po a před svlékáním 

pomalejší. Lze ji dobře vyjádřit Gompertzovo rovnicí (Winsor, C. P., 1932; Yin et al., 

2003), z které je moţné pro kaţdý instar odvodit tři růstové parametry – asymptotickou 

hmotnost, k níţ křivka směřuje, maximální růstovou rychlost křivky a čas dosaţení 

maximální rychlosti, neboli jakou rychlostí směřuje křivka k asymptotě. Hodnoty 

parametru a ukázaly, ţe je růst v kaţdém instaru asymptotický. Nejlépe tomu 

odpovídala situace ve třetím instaru, v prvním a druhém instaru byl tento „pattern― 

zřejmý o něco méně. Přikládám to skutečnosti, ţe první dva instary trvají mnohem 

kratší dobu neţ instar třetí. Při zaznamenávání hmotnostních přírůstků se pak mohlo 

stát, ţe jsem v těchto instarech „nezachytil― zpomalení růstu, larva ho mohla dosáhnout 

v intervalu mezi dvěma měřeními. V takovém případě by pak larva měla jednak 

určenou menší maximální (poslední naměřenou) hmotnost, a zároveň vyšší hodnotu 

asymptoty, neţ by odpovídalo realitě. Pro záznam přesných růstových trajektorií u 

těchto brouků by tedy bylo v prvních dvou instarech vhodnější měřit hmotnostní 

přírůstky v kratších neţ dvoudenních intervalech (alespoň ke konci instaru).    

     Srovnání parametrů růstu umoţnilo porovnat rozdíly v růstu mezi pohlavími. Růst 

nebyl dimorfní ani u jednoho druhu. Jediný signifikantní rozdíl byl v hodnotě asymptoty 

ve třetím instaru, která byla větší u samců. To vyplývá ze skutečnosti, ţe asymptota je 

závislá na maximální velikosti těla a samci jsou u obou druhů ve třetím instaru větším 

pohlavím. Je ale zajímavé, ţe se hodnota asymptoty nelišila u P. marginata marginata 

jiţ ve druhém instaru, neboť v něm je pohlavní dimorfismus ještě větší neţ v instaru 

třetím. Je moţné, ţe je to způsobeno menší přesností odhadu asymptoty v tomto 

předposledním instaru. V ţádném dalším parametru růstu nebyl mezipohlavní rozdíl. 
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Bohuţel Gompertzův model růstu neumoţnil porovnat parametry i mezi jednotlivými 

instary, neboť ty jsou závislé na růstu v předchozím instaru.  

     Při přechodu z jednoho druhého instaru se růst výrazně zpomaluje aţ zastavuje  

a těsně před svlékáním je dokonce negativní, protoţe larva vyprazdňuje střevo (neboť 

jeho přední a zadní část se téţ svléká). Záznam růstových křivek ale odhalil, ţe na konci 

třetího instaru, před přechodem larvy do stadia kukly, se tento vzorec poněkud mění. 

Larva rovněţ vyprázdní střevo, ale na rozdíl od předchozích instarů ho zanedlouho po 

tom znovu naplní (viz Obr. 3.1). Hmotnost larvy pak můţe být dokonce ještě větší neţ 

před defekací; střevo je naplněno tak, ţe má larva tvar balónku naplněného vodou 

(osobní pozorování). Těsně po této události se larva kuklí. Pokud vím, nebylo takové 

chování larev zlatohlávků dosud pozorováno a jeho účel není přesně jasný. Souvisí ale 

patrně se stavbou kukelní komůrky; původní produkty střeva nejspíš nejsou pro její 

stavbu vhodné a střevo tak musí být naplněno novým materiálem, který můţe být 

 trávicím traktu modifikován. 

      Největší přírůstek hmotnosti měli brouci ve třetím instaru, larvy P. marginata 

marginata v něm nabraly přibliţně 74% celkové hmotnosti, larvy E. smithi bertherandi 

83%. Růst je u nich tedy rozloţen o něco rovnoměrněji neţ například u lišaje Manduca 

sexta, u něhoţ činí přírůstek v posledním instaru 90% celkové hmotnosti (Nijhout, 

1981), přičemţ tento motýl navíc prochází pěti aţ sedmi larválními instary (Esperk  

et al., 2007). Ukazuje to na variabilitu v kapacitě růstu mezi instary i mezi druhy. Třetí 

instar u obou druhů také trval nejdelší dobu. U P. marginata marginata neměla doba 

strávená v prvních dvou instarech na konečnou velikost v instaru ţádný vliv. Ve třetím 

instaru pak spolu byly tyto dvě veličiny negativně korelovány – největší larvy se 

vyvíjely nejkratší dobu. Je to přesně opačný výsledek, neţ by člověk očekával – totiţ ţe 

větší tělesná velikost je důsledkem delšího vývoje. To je také běţně pozorovaným 

jevem (např. Blanckenhorn, 2000). Vysvětlením můţe být, ţe larvy nebyly chovány 

v optimálních podmínkách. Abych minimalizoval rozdíly v kvalitě substrátu mezi 

jednotlivými larvami, snaţil jsem se ho měnit co moţná nejméně (viz Materiál  

a metodika). Většina larev sice vývoj normálně dokončila, je ale moţné, ţe pro ně 

podmínky nebyly ideální. Různé genotypy pak mohly na tyto suboptimální podmínky 

reagovat různě. Ty citlivější dosáhly menších velikostí a zároveň prodlouţily svůj 

vývoj, ty méně citlivé dorostly běţné velikosti za relativně kratší (neovlivněnou) dobu. 

Je ale samozřejmě moţné, ţe za tímto nesouladem mezi velikostí a délkou vývoje  

ve třetím instaru mohou stát i jiné mechanismy. Celkově však na konečnou hmotnost 
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neměla doba vývoje vliv. Celkově vyšší růstovou rychlost měly i větší larvy E. smithi 

bertherandi.  

     Maximální hmotnosti následných instarů spolu byly u obou druhů korelované. 

Znamená to, ţe hmotnost, při které se larva kuklila, byla závislá uţ na dosaţené 

hmotnosti v prvním instaru. U E. smithi bertherandi sice tato závislost mezi prvním  

a posledním instarem nebyla signifikantní, protoţe spolu ale rovněţ souvisely hmotnosti 

všech po sobě následujících instarů, přikládám to účinku hromadění chyb v měřeních 

maximálních hmotností. Chyby předpokládám největší v prvních dvou instarech, jelikoţ 

trvají podstatně kratší dobu, neţ instar třetí. I z toho důvodu tedy povaţuji za vhodnější 

měřit váhové přírůstky ke konci prvních dvou instarů v kratších neţ dvoudenních 

intervalech. Jasně korelovaná byla i konečná larvální hmotnost a hmotnost imaga. 

Bohuţel ale nebylo moţné zjistit hmotnost vajíček a není proto jasné, zda hmotnosti 

dalších instarů jsou závislé uţ na jejich velikosti.  

     Korelace hmotností jednotlivých instarů je ve shodě s dřívějšími zjištěními, ţe 

počáteční hmotnost posledního instaru koreluje s kritickou hmotností (a tedy i konečnou 

hmotností) u M. sexta (Nijhout, 1975; D`Amico et al., 2001; Nijhout, 2006). Jakým 

způsobem je takový (lineární) vztah zajištěn, zatím není jasné (Nijhout, 2006). Stejná 

závislost ale byla nalezena i u dalších druhů motýlů (Tammaru et al., 2004). Je moţné, 

ţe se jedná o obecně rozšířený jev, který je vlastní všem členovcům (Nijhout, 1975),  

a který je zaloţen na fyziologických omezeních růstových procesů (Tammaru et al., 

2004). Restrikce růstového přírůstku během instaru by mohla být omezením pro 

evoluční zvětšení velikosti těla u hmyzu (při zachování stejného počtu instarů). Pokud 

tomu tak opravdu je, neplatí zřejmě toto omezení absolutně. Goliáši (rod Goliathus), 

jakoţto jedni z největších brouků světa a blízcí příbuzní studovaných druhů, dosahují 

svých rozměrů rovněţ během tří larválních instarů – a tedy díky zvětšení přírůstků 

hmotnosti během jednotlivých instarů. Je také patrné, ţe P. marginata marginata  

i E. smithi bertherandi mají srovnatelnou hmotnost na konci prvního instaru, E. smithi 

bertherandi má ale větší relativní přírůstek hmotnosti během obou dalších instarů. 

     Stejně jako hmotnosti, byly spolu pozitivně korelované i doby vývoje; larva, jeţ se 

vyvíjela rychle v prvním instaru, rostla rychle i v těch následujících a naopak. Výjimkou 

byl třetí instar u E. smithi bertherandi – zde larvy, které rostly rychle v prvních dvou 

instarech, ve třetím svůj vývoj zpomalily, na rozdíl od larev, které v prvních dvou 

instarech rostly pomaleji. Nenapadá mě důvod, proč by tomu tak larvy měly dělat, snad 

aţ na optimalizaci délky vývoje. Podmínky prostředí se s postupující sezónou mění 
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a pro larvu je výhodné, dokáţe-li líhnutí načasovat do nejpříhodnějších podmínek. Je 

moţné, ţe rychle se vyvíjející larvy měly ve dvou prvních instarech doby vývoje kratší, 

neţ je pro druh optimální, a musely proto vývoj ve třetím instaru zpomalit, zatímco  

u pomalu se vyvíjejích tomu bylo právě naopak. Další důvod můţe spočívat v ovlivnění 

růstu substrátem. Larvám byl během třetího instaru omylem přidán znehodnocený 

substrát a ty na něj zareagovaly výrazným zpomalením růstu po dobu několika dní. 

Důvodů diferenciálního ovlivnění růstu mezi rychleji a pomaleji rostoucími larvami pak 

můţe být několik. Larvy, jeţ se vyvíjejí rychleji, mají zřejmě vyšší rychlost spotřeby  

a efektivnější konverzi potravy (na jednotku hmotnosti vyuţijí za stejný čas více 

potravy neţ larvy pomaleji rostoucí). Proto je zřejmě příjem nekvalitní potravy můţe 

zasáhnout relativně více. Je také moţné, ţe tyto rychleji se vyvíjející larvy jsou blíţe  

ke svému fyziologickému maximu růstu, a mají proto menší kapacitu  

ke kompenzačnímu růstu po hladovění. Dalším vysvětlením můţe být, ţe rychleji se 

vyvíjející larvy zastihlo přidání nekvalitního substrátu během pozdější fáze instaru, neţ 

larvy pomalejší. Je moţné, ţe larvy, které byly postihnuty v ranější fázi instaru (tedy ty 

pomaleji se vyvíjející), měly více času a moţností jak se se situací vyrovnat – mohly 

mít větší potenciál pozměnit fyziologii růstu, zvýšit relativní růstovou rychlost  

a nemusely být odkázány jen na prodlouţení doby vývoje. Vzhledem k tomu, ţe 

hladovění po dosaţení kritické velikosti (critical weight) jiţ metamorfózu neoddálí 

(Nijhout & Williams, 1974; Mirth et al., 2005), musel být znehodnocený substrát 

larvám přidán ještě před dosaţením této fyziologické události.  

 

 

4.2. Pohlavní dimorfismus ve velikosti 

 

     Oba druhy jsou pohlavně dimorfní ve velikosti a u obou jsou větším pohlavím samci. 

To je u hmyzu spíše neobvyklá situace, díky silné selekci na větší fekunditu (Honěk, 

1993) jsou mnohem častěji větší samice (Abouheif & Fairbairn, 1997; Stillwell et al., 

2010). Opačný jev je často nalézán u váţek (Serrano-Meneses et al., 2008) a také 

například u modelových druhů při studiu SSD – mouchy Scathophaga stercoraria 

(Kraushaar & Blanckenhorn, 2002; Teuschl et al., 2007) a zrnokaze Stator limbatus 

(Fox & Czesak, 2006). Prezence větších samců neţ samic svědčí o relativně silném 

působení pohlavního výběru (Andersson, 1994). Ten je u listorohých brouků 
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prezentován také častou přítomností rohů, výčnělků, trnů, či prodlouţených končetin  

a jiných nápadných sekundárních pohlavních znaků. Ty slouţí především jako 

prostředky boje (weapons) v samčích zápasech (Eberhard, 1982). Sekundární pohlavní 

znaky jsou exprimovány především u zlatohlávků z tribu Goliathini (kam patří i rod 

Eudicella), v tribu Cetoniini (s rodem Pachnoda) jsou pak spíše druhy monomorfní  

a celkově menší. Proto je přítomnost větších samců u druhu P. marginata marginata 

poměrně překvapivá a svědčí o přítomnosti působení pohlavního výběru i u tohoto 

druhu. Ten však zřejmě nemá takovou intenzitu jako u druhu E. smithi bertherandi – 

zde byli samci těţší neţ samice téměř o 20%, u druhu P. marginata marginata jen  

o 7,5%. Samci byli větší neţ samice také v lineárních rozměrech – u E. smithi 

bertherandi byli o 9% delší a měli o 7% širší štít, u P. marginata marginata byli delší  

o 5% a šířku štítu měli větší o 3%. Tento mírný nesoulad mezi strukturálními rozměry 

můţe souviset s rozdílnou alometrií tělesných rozměrů u samců a samic. Relativně větší 

šířka štítu neţ délka těla u samic můţe být způsobena širším abdomenem, do nějţ je  

u samic alokováno více hmoty, neboť jeho velikost je u nich ve větší míře korelována 

s fitness (vyšší fekunditou). Relativně delší (a uţší) tělo u samců pak můţe souviset 

s agilnějším pohybem a lepšími lokomočními schopnostmi při vyhledávání samic, 

páření a moţná i při soubojích s ostatními samci.  

     Výsledný pohlavní dimorfismus ve velikosti ani u jednoho druhu nevznikl pouze 

během posledního instaru. U E. smithi bertherandi se spíše postupně kumuloval během 

celého vývoje a dokonce se ještě zvětšil během metamorfózy. To bylo způsobeno 

diferenciální ztrátou hmotnosti mezi samci a samicemi během kuklení, ačkoliv ta nebyla 

signifikantní (hmotnost dospělého samce tvořilo průměrně 25,2% konečné hmotnosti 

larvy, hmotnost dospělé samice pak průměrně 24,5%). Pokud by se skutečně u těchto 

brouků SSD zesiloval během metamorfózy, byla by to poměrně překvapivá skutečnost. 

Dá se totiţ předpokládat, ţe produkce rohu je energeticky dosti náročná a samec na jeho 

výrobu spotřebuje mnoho zdrojů získaných během larvální fáze. Rozdíl ve ztrátě 

hmotnosti během metamorfózy byl prokázán u modráska Lycaena tytirus (Poda, 1761), 

kde se navíc tento rozdíl mezi samci a samicemi mění s teplotou (Fisher & Fiedler, 

2000). U tohoto druhu ztrácejí více hmotnosti během kuklení samci, rovněţ jakoţto 

menší pohlaví. Protoţe vajíčka byla velmi citlivá na manipulaci, nemohl jsem změřit 

SSD jiţ v tomto stadiu. Vzhledem k tomu, ţe u hmyzu dosud sexuálně dimorfní povaha 

vajíček nebyla nalezena (Ernsting & Isaaks, 2002; Yasuda & Dixon, 2002; Tammaru  

et al., 2010), dá se předpokládat, ţe tomu nebude jinak ani v tomto případě. Tento 
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předpoklad navíc podporuje skutečnost, ţe ani larvy E. smithi bertherandi, ani  

P. marginata marginata nejsou pohlavně dimorfní na konci prvního instaru. 

Kumulativní charakter vzniku SSD pozorovali také Tammaru et al. (2007) u několika 

nepříbuzných druhů motýlů. Toto postupné zvětšování SSD během několika instarů 

autoři interpretují jako důkaz existence nějakého omezení či limitace relativního nárůstu 

hmotnosti během jednoho instaru (Tammaru et al., 2007). To můţe také souviset 

s korelací maximálních hmotností mezi jednotlivými instary (viz výše; Nijhout, 1975; 

D`Amico et al., 2001; Tammaru et al., 2004). Jestli je takovýto postupný vznik SSD  

u podčeledi Cetoniinae obecně platný, se z výsledků předkládané práce kvůli nízkému 

počtu studovaných druhů nedá zodpovědět. 

     Vývoj pohlavního dimorfismu ve velikosti byl navíc u P. marginata marginata 

poněkud odlišný, neţ u druhého studovaného druhu. Největší rozdíl v přírůstku 

hmotnosti nastal během druhého instaru (kdy samci byli o 8,5% těţí neţ samice), aby  

ve třetím instaru opět mírně klesl na konečnou úroveň (viz Obr. 3.25). Je zajímavé, ţe 

Tammaru et al. (2007) rovněţ u jednoho druhu s poměrně nízkou hodnotou SSD nalezli 

stejný „pattern― vzniku pohlavního dimorfismu. Ve zmiňované práci navíc uvádějí, ţe  

u druhů s relativně nízkou hodnotou SSD rozdíly mezi pohlavími vznikají v dřívějších 

instarech a dále jsou během vývoje jen udrţovány na stejné hodnotě (Tammaru et al., 

2007). Vysvětlují to tím, ţe v mladších instarech můţe být relativní přírůstek hmotnosti 

flexibilnější neţ ve starších. Také u E. smithi bertherandi a P. marginata marginata byl 

relativní přírůstek hmotnosti vyšší ve druhém instaru, neţ v třetím. Důvodem můţe být, 

ţe omezením na zvětšení hmotnosti v instaru můţe být nedostatek kyslíku, daný 

konstantní velikostí tracheálního systému během instaru (Greenlee & Harrison, 2005) 

Jím pak můţou být relativně méně omezeny menší larvy, u nichţ se na výměně plynů 

ve větší míře podílí pasivní difuse (Tammaru et al., 2007). U P. marginata marginata 

navíc můţe být nalezený vzorec vzniku SSD dán i fylogenetickou historií druhu. Pokud 

měl předek P. marginata marginata vyšší hodnotu SSD a relativní velikost různých 

selekčních tlaků na samce a samice se u jeho potomků změnila, pak u těchto druhů 

nemuselo k poklesu SSD dojít rovnoměrně přes všechny instary, ale nejvíce právě 

v tom posledním. V kaţdém případě by bylo zajímavé porovnat proximátní způsob 

vzniku SSD u zlatohlávků na více různě příbuzných druzích lišících se velikostí SSD. 

     Výsledky dále ukazují, ţe samci u obou druhů dosáhli větší velikosti za stejnou dobu 

vývoje jako samice. Protoţe se samicemi sdílejí totoţnou růstovou trajektorii, znamená 

to, ţe SSD vznikl díky vyšší růstové rychlosti samců. To je v souladu s mnoha 
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dřívějšími pracemi, které rovněţ vysvětlují proximátní vznik SSD u hmyzu různou 

rychlostí růstu mezi pohlavími (např. Wiklund et al., 1991; Gotthard et al., 1994; 

Blanckenhorn et al., 2007; Abbott & Svensson, 2008). 

 

4.3. Velikost krania 
      

     Předpokládá se, ţe hmyz sse vléká proto, aby nahradil své silně sklerotizované části 

kutikuly (zejména části ústního ústrojí), které mohou růst jen během svlékání a těsně po 

něm (Nijhout, 1981). Esperk a Tammaru (2004) sice ukázali, ţe velikost hlavové 

kapsule růst nijak neomezuje, je však zároveň evidentní, ţe larva posledního instaru by 

sotva mohla efektivně růst s komponenty ústního ústrojí prvního instaru. Pro larvu by 

mělo být výhodné vyměnit své sklerotizované části ještě před tím, neţ jí v růstu začnou 

omezovat (Esperk & Tammaru, 2004). Zajímalo mě, do jaké míry platí předpoklad 

rigidnosti silně sklerotizovaných struktur během instaru. Larvy na počátku instaru měly 

signifikantně menší krania, neţ larvy starší, a to u druhého i třetího instaru P. marginata 

marginata. V porovnání se zvětšením krania mezi dvěma instary byl ale rozdíl  

ve velikosti na začátku a na konci instaru poměrně zanedbatelný (přibliţně 15krát menší 

neţ mezi instary). Zvětšení hlavové kapsule během růstu instaru je nejspíš moţné díky 

existenci ekdyziálních sulků, které umoţňují lehkou extenzi. Rozdíl ve velikosti krania 

na začátku a na konci třetího instaru u E. smithi bertherandi tak výrazný nebyl – výška 

krania se dokonce signifikantně nelišila. I kvůli této diskrepanci mezi druhy by bylo 

vhodné zvolit přímou metodu měření velikosti krania během instaru. Měření larev 

zlatohlávků za pomoci posuvného měřítka se pro to ale neukázalo jako vhodná metoda. 
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5. Závěr 
 

     Pro účely práce bylo v dvoudenních intervalech váţeno od vylíhnutí po dospělost 62 

larev druhu P. marginata marginata a 67 larev E. smithi bertherandi. Průměrná doba 

vývoje u nich byla 178, resp. 157 dní. Větší byli u P. marginata marginata samci 

(667,452 ± 12,856 mg) neţ samice (621,258 ± 15,072 mg), u E. smithi bertherandi byl 

tento rozdíl ještě výraznější (1387,625 ± 49,438 mg samci a 1163,485 ± 31,354 mg 

samice).    

     Záznam váhových přírůstků ukázal, ţe růstová trajektorie zlatohlávků P. marginata 

marginata a E. smithi bertherandi je rozdělená na tři jasně vymezená období, v nichţ ji 

lze dobře popsat asymptotickou křivkou. Ačkoliv růst v kaţdém tomto larválním instaru 

figuruje jako svébytná růstová jednotka, nejsou instary na sobě zcela nezávislé – růst 

v předchozím instaru ovlivňuje růst v instaru následujícím. Tak spolu korelují hmotnosti 

i doby vývoje jednotlivých instarů. Znamená to, ţe hmotnost, při které se larva kuklí, je 

závislá uţ na dosaţené hmotnosti v prvním instaru. Ačkoliv jsou oba druhy pohlavně 

dimorfní ve velikosti, růstové trajektorie mezi pohlavími se neliší.  

     Délka vývoje mezi pohlavími není rozdílná. Protoţe je známa růstová trajektorie 

brouků (která se mezi pohlavím neliší), je zřejmé, ţe větší tělesná velikost samců je 

způsobena jejich rychlejším růstem. Srovnání růstových trajektorií mezi pohlavím je 

v mnoha studiích zabývajících se vznikem pohlavního dimorfismu u hmyzu často 

opomíjeno. Jestliţe se však růst mezi pohlavím liší, můţe to vést k nepřesným závěrům. 

Ontogenze pohlavního dimorfismu ve velikosti se u obou druhů liší. U E. smithi 

bertherandi (kde jsou samci v dospělosti o 20% těţší neţ samice) se postupně kumuluje 

během celého vývoje, zatímco u P. marginata marginata (kde jsou samci těţší jen o 

7,5%) vzniká během druhého instaru a dále je uţ v podstatě pouze udrţován na stejné 

úrovni. Můţe to souviset právě s různou mírou pohlavního dimorfismu ve velikosti 

mezi druhy, či s evoluční historií této podčeledi brouků. Kaţdopádně se tím otevírá 

moţný směr dalšího výzkumu v oblasti evoluce pohlavního dimorfismu. 

     Práce rovněţ přinesla indicie, ţe se během růstu v instaru můţe zvětšovat velikost 

kranií, která jsou povaţována za rigidní strukturu. Výsledky ovšem byly získány 

nepřímou metodou měření vypreparovaných kranií různě starých larev a u obou druhů 
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navíc nejsou zcela totoţné. Vedle zmíněného studia vzniku pohlavního dimorfismu ve 

velikosti by tak přímá metoda měření velikosti kranií během růstu instaru mohla být 

dalším cílem příštího výzkumu. Kromě těchto moţností by se další výzkum mohl 

orientovat na nalezení metody, jak přesně porovnat růst mezi jednotlivými instary, na 

rozdíly vlivu strádání u různě starých larev (neboť rozdílnou reakci výsledky této práce 

naznačují) a na dědičnost jednotlivých komponentů růstu. Růstové charakteristiky 

rodičovské generace P. marginata marginata jsou k dispozici díky odchované generaci, 

která slouţila k optimalizaci chovných podmínek. 
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7. Přílohy 
 

P.marginata marginata 

Samice 

Proměnná 

N 

platných 
Průměr Min Max Rozptyl Sm.odch. Směrod. 

Chyba 

t1 [den] 31 18,22 13 30 16,51 4,063 0,7298 

m1 max [mg] 31 105,38 86 121 65,58 8,098 1,4544 

t2 [den] 31 36,48 22 63 76,46 8,744 1,5704 

m2 max.[mg] 31 645,51 493 726 3485,72 59,04 10,603 

RPH2 31 6,13 4,93 6,91 0,22 0,468 0,0840 

t3 [den] 31 82,06 53 134 333,73 18,268 3,2810 

m3 max [mg] 31 2493,2 2010 3034 50495,9 224,713 40,359 

RPH3 31 3,87 3,42 4,37 0,08 0,279 0,0501 

m adult  [mg] 31 621,25 471 787 7042,80 83,921 15,072 

delka tela [mm] 31 22,52 21,03 23,82 0,45 0,67 0,1204 

sirka krovek 

[mm] 
31 11,66 10,9 12,45 0,12 0,347 0,0623 

RPHadult 31 0,249 0,194 0,317 0,00 0,026 0,0046 

t pupa [den] 31 38,96 28 51 14,83 3,851 0,6917 

t celkem [den] 31 175,74 136 256 650,26 25,5 4,5799 

Samci 

Proměnná 

N 

platných 
Průměr         Min  Max Rozptyl Sm.odch. Směrod. 

Chyba 

t1 [den] 31 19,71 13 27 12,88 3,588 0,6445 

m1 max [mg] 31 107,71 87 123 75,35 8,680 1,5590 

t2 [den] 31 39,80 25 58 54,16 7,359 1,3217 

m2 max.[mg] 31 700,09 607 780 1976,16 44,454 7,9841 

RPH2 31 6,52 5,72 7,39 0,21 0,457 0,0821 

t3 [den] 31 83,41 56 141 419,98 20,493 3,6807 

m3 max [mg] 31 2678,9 2278 3120 44185,8 210,204 37,753 

RPH3 31 3,83 3,39 4,15 0,05 0,230 0,0413 

m adult  [mg] 31 667,45 509 808 5123,92 71,581 12,856 

delka tela [mm] 31 23,64 21,96 24,92 0,47 0,687 0,1235 

sirka krovek 

[mm] 
31 12,01 11,37 12,67 0,08 0,291 0,0523 

RPHadult 31 0,249 0,204 0,314 0,00 0,022 0,0040 

t pupa [den] 31 37,93 30 42 7,33 2,707 0,4862 

t celkem [den] 31 181,03 144 240 678,50 26,048 4,6783 

 

Tab. 7.1: Získané charakteristiky P. marginata marginata. Nahoře samice, dole samci. Číslovka za 

proměnnou značí instar. t – délka vývoje; m - hmotnost; RPH – relativní přírůstek hmnotnosti. 
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E.smithi bertherandi 

Samice 

Proměnná 

N 

platných 
Průměr Minimum Maximum Rozptyl Sm.odch. Směrod. 

Chyba 

t1 [den] 41 17,87 13 26 7,0 2,638 0,4120 

m1 max [mg] 41 112,22 90 151 173,4 13,167 2,0563 

t2 [den] 41 27,07 19 41 29,9 5,465 0,8535 

m2 max.[mg] 41 844,43 693 1017 7961,4 89,226 13,9348 

RPH2 41 7,57 5,75 9,44 0,6 0,765 0,1195 

t3 [den] 41 75,68 56 106 135,3 11,632 1,8167 

m3 max [mg] 41 4697,19 3791 5673 234341,9 484,088 75,6019 

RPH3 41 5,58 4,69 6,56 0,3 0,525 0,0821 

m adult  [mg] 35 1163,48 778 1507 34407,7 185,493 31,3540 

delka tela [mm] 35 25,83 23,28 27,83 1,3 1,148 0,1941 

sirka krovek [mm] 35 12,29 10,95 13,24 0,4 0,618 0,1046 

RPHadult 35 0,246 0,195 0,317 0,0 0,0308 0,0052 

t pupa [den] 35 37,5714 32 48 19,54622 4,42111 0,74730 

t celkem [den] 35 158,34 142 183 93,6 9,677 1,6357 

 

 

 

Samci 

Proměnná 
N 

platných 
Průměr Minimum Maximum Rozptyl Sm.odch. Směrod. 

Chyba 

t1 [den] 34 17,79 14 22 5,3 2,293 0,393 

m1 max [mg] 34 114,7 93 147 184,7 13,590 2,33 

t2 [den] 34 27,17 19 38 25,4 5,042 0,864 

m2 max.[mg] 34 896,61 674 1244 17961,0 134,018 22,984 

RPH2 34 7,82 5,77 9,35 0,6 0,759 0,13 

t3 [den] 34 75,11 55 100 104,8 10,235 1,755 

m3 max [mg] 34 5487,05 4092 6948 456237,3 675,453 115,839 

RPH3 34 6,2 4,41 8,02 0,8 0,903 0,154 

m adult  [mg] 32 1387,62 923 2320 78213,1 279,666 49,438 

delka tela [mm] 32 28,18 24,85 32,99 3,8 1,950 0,344 

sirka krovek 

[mm] 
32 13,14 11,21 15,37 0,8 0,907 0,16 

RPHadult 32 0,252 0,185 0,337 0,0 0,034 0,006 

t pupa [den] 32 36,46 32 44 7,61 2,75 0,4877 

t celkem [den] 32 156,28 139 174 78,9 8,88 1,569 

 

Tab. 7.2: Získané charakteristiky E. smithi bertherandi. Nahoře samice, dole samci. Číslovka za 

proměnnou značí instar. t – délka vývoje; m - hmotnost; RPH – relativní přírůstek hmnotnosti. 
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Tab. 7.3: Šířka a výška krania na začátku (ml.) a konci (st.) druhého a třetího instaru u P. marginata 

marginata. 
 

 

 

 

 

fáze 

instaru   

N 
platných 

Průměr Minimum Maximum Rozptyl Sm.odch. Směrod. 

Chyba 

3. instar 
ml. 

sirka crania 

/µm/ 
34 5023,1 4388 5528 71418,61 267,242 45,831 

vyska crania 

/µm/ 
34 2683,4 2249 3104 55618,13 235,835 40,445 

3. instar 
st. 

sirka crania 
/µm/ 

34 5152,5 4758 5469 35160,98 187,512 32,158 

vyska crania 

/µm/ 
34 2729,5 2253 3046 51686,14 227,345 38,989 

 

  Tab. 7.4: Šířka a výška krania na začátku (ml.) a konci (st.) třetího instaru u E. smithi bertherandi. 

 

 

fáze 

instaru   

N 
platných 

Průměr Minimum Maximum Rozptyl Sm.odch. Směrod. 
Chyba 

2. instar 
ml. 

sirka crania 

/µm/ 
20 2506,1 2402 2604,000 3352,345 57,8994 12,9467 

vyska crania  

/µm/ 
20 1333,1 1273 1446,000 2614,661 51,1337 11,4338 

2. instar     
st. 

sirka crania 

/µm/ 
20 2596 2489 2723,000 4237,474 65,0958 14,555 

vyska crania  

/µm/ 
20 1398,4 1243 1501,000 4315,629 65,6934 14,689 

3. instar 

ml. 

sirka crania 
/µm/ 

17 4219,7 3979 4494,000 18804,57 137,129 33,258 

vyska crania  

/µm/ 
17 2175,4 1977 2351,000 13388,01 115,706 28,062 

3. instar 

st. 

sirka crania 
/µm/ 

10 4405 4185 4538,000 11141,11 105,551 33,378 

vyska crania  

/µm/ 
10 2304,6 2075 2409,000 10727,38 103,573 32,752 


