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Poděkování 

 

Tímto bych chtěl poděkovat doktoru Rehákovi za výborné nápady a odbornou pomoc při výběru a 

zpravovávání této práce a docentu Fryntovi za pomoc, která vysoce převyšuje rámec konzultace, v 

době nepřítomnosti doktora Reháka. 

 

Abstrakt 

 

Teritorialita je velmi často diskutovaný fenomén, který se vyskytuje u všech skupin obratlovců na 

intraspecifické úrovni. Ještěři mezi nimi přesto zaujímají prominentní pozici díky  ohromné 

variabilitě teritoriálního chování mezi vyššími taxony, druhy, populacemi i jedinci. Příkladem 

mohou být systémy sociální dominance, teritorialita samic nebo teritorialita na interspecifické 

úrovni. Její význam z hlediska kontroly reprodukce a exkluzivity zdrojů je zjevný a zpravidla 

zvyšuje fitness jedinců, kteří si svá teritoria ohlídat dokáží. Zároveň však zvyšuje expozici jedince a 

jeho náchylnost k predaci, je velice energeticky náročná v neposlední řadě někdy komplikuje snahy 

konzervačních biologů tím, že u druhů v různém stupni ohrožení, snižuje genetickou variabilitu 

jednotlivých populací. 

 

Klíčová slova: teritorialita, sociální dominance, ještěři, domovský okrsek 

 

Abstract  

 

Territoriality is a widely discussed phenomenon occuring among all groups of vertebrates on 

intraspecific level. Nevertheless, lizards occupy a prominent position due to a nearly endless 

variability in forms of territorial behaviour on the levels of higher taxons, species, populations and 

individuals. Examples could be systems of social dominance hierarchy, female territoriality or 

interspecific territoriality. Importance of territoriality is obvious as a way of reproduction control 

and exclusive usage of space and resources and has a positive impact on individuals that are able to 

defend their territories. On the other hand, there is a higher exposure to predators and a cost in a 

form of depleted energy. One other thing is that it sometimes complicates efforts of conservational 

biologists by lowering genetic variability inside populations of endangered species.  

 

Key words: territoriality, social dominance, lizards, home range 
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Úvod 

 

Definice teritoriálního chování bývají přinejmenším dosti nejasné. Konkrétněji se teritorialitě jako 

pojmu a snaze o její definování věnuji ve druhé kapitole této práce. 

Zdůrazňuji, že cílem této práce není teriorialitu přesně definovat a vymezit, ale spíše nabídnout co 

nejpřehlednější způsob, jak tuto širokou tématiku pojmout. Definicím se bohužel nevyhnu, ale 

uvádím pouze obecnější pojmy, které jsou předmětem všeobecného povědomí o tématice. 

 Etologické práce často bývají obtížně interpretovatelné či srovnatelné kvůli mnoha 

rozdílným metodikám, proto bývá problém vytvořit ucelený a srozumitelný text při psaní rewiew 

takovýchto prací. Přesto se o to v této práci pokouším a neztrácím optimismus. Chci zde zejména 

poukázat na provázanost a prolínání se jednotlivých pojmů často používaných při studiu 

teritoriality. Inhibuje skutečně systém sociální dominance teritorialitu nebo se vyskytuje spolu s ní? 

Obhajuje jedinec, který napadne přiblíživšího se soka svůj domovský okrsek, konkrétní místo nebo 

zkrátka reaguje na přílišnou proximitu k jemu samotnému? A když jedinec na různých místech 

svého domovského okrsku používá různé prvky chování spjaté s teritorialitou, do jaké skupiny ho 

máme zařadit? To je jen několik z často kladených otázek a pravdou je, že co pozorovatel, to názor. 

 A právě k tomu, aby si čtenář na základě předkládaných informací takovýto názor vytvořil, 

pokud se tak ještě nestalo, by tato práce měla směřovat. 
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1. Domovský okrsek 

 

1.1 Základní definice 

 

Tématika studia domovských okrsků je s teritorialitou nerozlučně spjata. Domovský okrsek je 

veškerá oblast, ve které se jedinec pohybuje (Rose 1982). Domovský okrsek tedy zahrnuje veškeré 

zdroje potravy, dočasné či trvalé úkryty, a musí být shodný nebo se překrývat s domovskými okrsky 

reprodukčních partnerů. U teritoriálních zvířat zpravidla dochází k výrazně většímu překryvu 

domovských okrsků u samic a juvenilních, méně už subadultních jedinců (Pérez-Buitrago et al. 

2010). Domovské okrsky adultních samců se obecně překrývají méně nebo vůbec. 

 

1.2.  Velikost domovského okrsku 

  

Velikost domovských okrsků se velmi liší, a závisí na mnoha faktorech, zejména pak na povaze 

lokality, čase, sledovaném druhu, populační denzitě a individuálních vlastnostech jedince. Samotná 

velikost domovského okrsku ještě nemusí nutně korelovat s velikostí, ale zejména kvalitou 

případného teritoria, tedy jeho obhajované části. V extrémních případech naopak atypicky velký 

domovský okrsek, který se navíc často překrývá s domovskými okrsky jiných jedinců, velmi často 

znamená, že jedinec žádný "svůj" domovský okrsek nemá, a hledá neobydlenou část lokality. Toto 

chování je pozorováno u mnoha skupin plazů, velmi dobře popsáno u mnoha zástupců čeledi 

Iguanidae, ale třeba i u Lacertidae, konkrétně Lacerta viridis (Fischer, Rehák 2010). Takovéto zvíře 

bývá v anglické literatuře označováno jako "floater". Speciálním případem jsou někteří samci u 

skupin, kde funguje systém sociální dominanční hierarchie. Jedná se o samce, kteří svými 

sekundárními pohlavními znaky výrazně připomínají samice. Tito samci také mívají veliké 

domovské okrsky, které se zpravidla překrývají s domovskými okrsky dominantních samců. Velmi 

dobře pozorováno u velkých zemních leguánů rodu Cyclura (Pérez-Buitrago et al. 2010) i v zajetí 

(Rehák, Velenský 2001), ale také u malých leguánovců Crotaphytus collaris (Baird et al. 1996). 

 Naznačován je také vztah mezi trofickou specializací druhu a velikostí domovského okrsku. 

Je to logický předpoklad, rozhodně však není možné ho zobecnit tak, že karnivorní ještěři mají větší 

domovské okrsky než herbivorní a insektivorní, hraje zde velikou roli mnoho dalších již zmíněných 

faktorů, zejména však charakter sledované lokality (Turner et al. 1969). 
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1.3. Metody stanovení velikosti domovského okrsku 

 

Při studiu teritoriality je velmi důležité stanovit polohu a plochu (případně trojrozměrný model) 

domovského okrsku sledovaného jedince. Přehledně zhodnotila metody vytyčování domovských 

okrsků Barbara Rose (Rose 1982) a upozornila na časté nedostatky předchozích studií. Zejména se 

jedná o malý počet pozorování, který je poté statisticky nevhodně kompenzován. Zároveň 

upozorňuje na velmi odlišnou metodiku jednotlivých prací a tedy jejich špatné či žádné využití 

jakožto srovnání ke studiím novým. 

 Rozděluje metody měření domovských okrsků do dvou základních kategorií: polygonové 

metody a pravděpodobnostní distribuce denzity. Rose doporučuje konvexní polygon jako vhodnou 

metodu. Protože se jedná o graficky jednoduchý útvar a s dostatečným počtem bodů (alespoň 

několik desítek) je i velmi přesný, navíc je založen na skutečných pozorováních pozic zvířete. 

 Konkrétně se jedná o vynesení takzvaného konvexního obalového polygonu, což znamená 

pospojování okrajových bodů tak, aby všechny vytyčené body byly uvnitř vzniklého polygonu. 

 K modelu Rose se vrací ve svých pracích mnoho autorů, například Stone a Baird (Stone, 

Baird 2002), kdy studovali populace druhů Microlophus albemarlensis a Crotaphytus collaris. 

Rozlišuje v domovském okrsku takzvané jádro, kde se nachází většina bodů získaných z 

pozorování. Tuto oblast je možno stanovit pouze pokud je počet pozorování jedince skutečně 

vysoký (alespoň několik desítek vynesených bodů). Naznačují, že odhady plochy domovských 

okrsků mohou být silně podhodnoceny, pokud je počet pozorování nízký, a je tedy vysoká 

pravděpodobnost, že získané body se budou nacházet právě v oblasti jádra domovského okrsku. U 

teritoriálních druhů, což oba jimi studované druhy jsou, se jádra domovských okrsků až na jedinou 

výjimku nepřekrývala. 

 Odhad velikosti domovského okrsku založený na 3 bodech je v průměru pouze 10 % plochy 

odhadu z pozorování tvořících konvexní polygon 18 bodů (Turner et al. 1969). 

 Pracujeme-li tedy s již dříve nasbíranými daty o domovských okrscích, je třeba se nejprve 

podívat na metodiku jejich sběru, zda pro nás tato data mají srovnávací hodnotu. 
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2.  Teritorialita  

 

2.1. Teritorialita jako pojem 

 

Teritorialita jako pojem je velmi špatně definovatelná. Velice dobré review definicí teritoriality u 

ještěrů poskytuje Emília P. Martins (Martins 1994). Jednou z prvních definic je, že teritorium je 

jakákoli bráněná oblast (Noble 1939). Tato práce se nicméně věnovala teritoriím u ptáků a navíc v 

podstatě jen z reprodukčního hlediska.  

 Další v této publikaci uváděná definice je už poněkud užší. Teritorium je podle ní jasně 

vytyčená oblast, která je hájena pomocí prvků chování za účelem útěku vetřelce či jeho nucenému 

vyhnutí se teritoriu. Tyto prvky chování mají zaručit vlastníkovi teritoria jeho exkluzivní využívání 

(Brown, Orians 1970). 

 Třetí z uvedených definic už se týká vyloženě teritorií ještěrů (Stamps 1977). Uvádí, že 

ještěři obhajují pouze 3 typy území. Toto rozdělení dále v této práci používám jakožto orientační 

pro vztah teritoriality a fylogeneze Squamata, proto jej uvádím podrobně. 

1. Celý domovský okrsek nebo jeho velké části, tyto části nemusí nutně sousedit, tato kategorie 

bývá vnímána jako pravá teritorialita. 

2. Pouze vybraná místa nebo zdroje v jejich domovském okrsku (úkryty, zdroje potravy, 

vyhřívací místa, atd) 

3. Oblast, která není fixována geograficky, ale jedná se o bezprostřední okolí jedince. 

 

Třetí kategorie teritoriality je nepříliš jasně vytyčena a je sporné, zda se v tomto případě vůbec 

jedná o teritorialitu Někteří autoři např. Barbara Rose (Rose 1982), označují za teritorium 

jakoukoliv oblast exkluzivně využívanou daným jedincem, ať už jedinec zahání vetřelce či ne. 

Zvířata vykazující tento typ chování bývají většinou vnímána jako neteritoriální. Výjimkám a 

speciálním případům se budu věnovat dále. 

 

Martins navrhuje členit teritorialitu do kategorií také podle  prvků chování použitých k obhajobě 

teritoria. Roli zde hraje intenzita agrese či agonistického chování.  

1. Napadení vetřelce, fyzický kontakt. 

2. Agonistické signály či výzva, bez přímého fyzického kontaktu. 

3. Nepřímá obhajoba, například chemické signály nebo vokalizace. 

 

Kombinací obou metod vzniká tabulka devíti užších kategorií. 
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Způsob 

obhajoby/obhajovaná 

oblast 

Celý domovský 

okrsek či jeho části 

Specifická místa Žádná fixovaná 

oblast 

Souboj Typ 1 Typ 4 Typ 7 

Hrozba Typ 2 Typ 5 Typ 8 

Nepřímá Typ 3 Typ 6 Typ 9 

 

Tabulka 1: Kombinace členění teritoriality podle Stamps (Stamps 1977) a Martins (Martins 1994). 

Převzato z (Martins 1994). 

 

V tabulce by mohla být uvedena ještě další kategorie, do které by spadaly druhy, jejichž populace 

mívají víceméně náhodnou distribuci. Je také nutné upozornit na fakt, že jedinec může v různých 

částech svého okrsku a časových úsecích vykazovat různé uvedené prvky chování nebo jejich 

kombinaci. Příkladem by byla například obrana jádra domovského okrsku (viz kapitola 1.3) 

napadením vetřelce, zatímco jinou oblast, či celý zbytek domovského okrsku by jedinec hájil 

pomocí hrozby a vystavování se vetřelci. 

 

 

2.2. Evoluce teritoriality u ještěrů 

 

Emília Martins (Martins 1994) naznačuje, že společný předek šupinatých plazů vykazoval první 

kategorii teritoriálního chování, tedy jakousi "pravou teritorialitu", kdy jedinec obhajuje celý 

domovský okrsek nebo jeho velké části. V evoluci podle ní došlo ke změnám formy teritoriality při 

odštěpení dalších skupin, viz obr. 1.  U taxonů Iguania zůstala pravá teritorialita, stejně jako u 

gekonů. U zbytku taxonu Autarchoglossa nicméně došlo k poklesu kategorie teritoriálního chování, 

kdy jsou obhajovány pouze specifické oblasti domovských okrsků (zdroje, úkryty, vyhřívací místa, 

atd). 

 U infrařádu Anguimorpha a kladu Lacertiformes došlo podle Martinsové k dalšímu poklesu 

a tyto skupiny jsou vnímány jako neteritoriální, popřípadě jako spadající do 3. kategorie, kdy 

jedinci neobhajují geograficky vytyčenou oblast. Tento scénář tedy předpokládá pouze pokles 

teritoriality v průběhu evoluce soustředěný do tří velmi výrazných změn na vysokých 

taxonomických úrovních.  
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 Martinsová vyvozuje poznatky pro tuto práci z parsimonního fylogenetického stromu, 

založeného na publikacích (Estes et al. 1988) a (Frost, Etheridge 1989), kdy srovnávají 

morfologické znaky a fosilní nálezy. Použité názvy jednotlivých taxonů pocházejí rovněž z těchto 

prací. 

 

 

Obr. 1: Vztah fylogeneze a teritoriality čtrnácti žijících čeledí ještěrů, u kterých je znám rozsah 

obhajovaného území. Černé linky znamenají, že zástupci skupiny obhajují většinu nebo celý svůj 

domovský okrsek. Tmavě šedé linky značí skupiny ještěrů, které aktivně obhajují pouze specifická 

místa v jejich domovském okrsku, a světle šedé linky značí, že jedinci neobhajují geograficky 

specifikovaný úsek domovského okrsku. Černé obdélníky vyznačují změnu (pokles) teritoriality.  

Kategorie rozlišeny podle (Stamps 1977). 

Převzato z (Martins 1994) 

 

 

 

Použitím moderních taxonomických metod nicméně vzniká poměrně odlišný kladogram. 

Wiens (Wiens et al. 2010) vypracoval nový Bayesiánský taxonomický model z kombinace 

morfologických, fosilních a molekulárních dat. Přijmeme-li tento systém klasifikace jako 

alternativní možnost, je třeba přepracovat i model evoluce teritoriality u ještěrů. 
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Obr. 2: Vztah fylogeneze a teritoriality založený na přepracovaném kladogramu Squamata (Wiens 

et al. 2010). Barvy linek značí stejné kategorie jako u obr. 1. Vyznačen je pokles a vzestup kategorií 

teritoriality v průběhu fylogeneze. Vycházím zde z předpokladu, že společný předek Squamata a 

Rhynchocephalia (Haterií) vykazoval "pravou teritorialitu". 

 

 V tomto nově vzniklém modelu se opět kategorie teritoriality v průběhu evoluce mění, ale 

na jiných taxonomických úrovních. Navíc z něj lze usuzovat, že teritorialita mohla v průběhu 

fylogeneze ještěrů opakovaně vzniknout a zaniknout, popřípadě zaznamenat pokles a nárůst.  

Skupina Anguimorpha zahrnuje například varany, u nichž se teritorialita nepředpokládá (např. 

(Guarino 2006)) a jejichž domovské okrsky se často vzájemně překrývají, aniž by byly aktivně 

vnitrodruhově bráněny, či se tvořil systém sociální dominance. U ostatních skupin do ní řazených, 

například čeledi Helodermatidae, se domovské okrsky také značně překrývají a teritoriální chování 

pozorováno nebylo (Beck, Lowe 1991).  

 Povšimněte si, že taxon Anguimorpha je v tomto modelu zařazen jako sesterská skupina 

Iguania, u nichž o výskytu teritoriálního chování není žádných pochyb. Buďto tedy v evoluci došlo 

k mnohem více poklesům teritoriality, než se původně tušilo, nebo lze předpokládat její již dříve 

zmíněný opětovný vznik. 

 

 Oba uvedené fylogenetické scénáře předpokládají, že předek šupinatých plazů spadal podle 

úvodní klasifikace (Stamps 1977) do první kategorie, tedy aktivně obhajoval svůj domovský okrsek 

či jeho části. Tento předpoklad je podpořen staršími systémy klasifikace (Estes et al. 1988) a (Frost, 

Etheridge 1989), kdy sesterská skupina Squamata, tedy Rhynchocephalia, patří mezi poměrně silně 

teritoriální plazy (Moore et al. 2009). V klasifikaci podle Wiense (Wiens et al. 2010) je tento 

předpoklad zachován, navíc je taxon Gekkota, jež je také řazen do stejné kategorie, stavěn jako 

bazální, viz obr. 2. 
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3. Teritorialita u vybraných skupin ještěrů 

 

3.1. Iguania 

Klasická systematika dělí Squamata na taxony Iguania a Scleroglossa. V širokém smyslu zahrnují 

Iguania kromě čeledi Iguanidae také čeledi Agamidae a Chamaeleonidae. 

 

 

3.1.1. Iguanidae 

 

Čeleď Iguanidae, čili pleurodontní Iguania, bývá často vnímána jako jakási nadčeleď díky jejímu 

rozsahu a poměrně velkým rozdílům mezi jednotlivými podčeleďmi. Z důvodu přehlednosti se 

držím klasického dělení na 8 podčeledí (Smith 2009), jejichž vzájemnou taxonomickou příbuznost 

uvádí Okajima a Kumazawa (Okajima, Kumuzawa 2009). 

 Podčeledi, na jejichž zýstupcese zde zaměřím z důvodu velkého množství publikovaných 

prací, jsou: Polychrotinae (anolisové), Iguaninae (leguáni), Crotaphylinae (leguánovci) a 

Phrynosomatinae (ropušníci). Podčeledi Corytophaninae (baziliškové), Oplurinae, Tropidurinae a 

Hoplocercinae jsou z hlediska teritoriality velice málo prozkoumány. 

 

3.1.1.1 Iguaninae 

 

Podčeleď Iguaninae zahrnuje 8 rodů leguánů. Zástupci patří mezi velké ještěry (největší jedinci 

mají hmotnost přes 10 kg a dosahují délky přes 2 m) a  s výrazným pohlavním dimorfismem (až na 

rod Brachylophus, vyskytující se na souostroví Fidži, který vykazuje překvapivě nízký pohlavní 

dimorfismus (Noonan, Sites 2010)). Rovněž jsou to primárně herbivorní (fakultativně karnivorní) 

ještěři, což má nepochybný vliv na skladbu a velikost jejich domovských okrsků a tedy i teritorií. Z 

hlediska etologických a ekologických studií se jedná o velice oblíbený taxon díky tomu, že vykazují 

vysokou míru sociální organizace populací a rovněž také teritorialitu s prvky agresivního i 

agonistického chování (Rehák, Velenský 2001).  

 

 Jedná se o typická zvířata vykazující "pravou terirorialitu", tedy spadající do první kategorie 

členění podle Stamps (Stamps 1977), popřípadě kombinaci typů 1, 2 a pravděpodobně i 3 podle 

tabulky 1. Navíc je zde ustanoven systém sociální dominanční hierarchie a to i u samic. Teritorialita 

samic jako taková je také poměrně vzácně pozorovaný jev, který je ovšem pro tuto skupinu běžný. 

 Rod Cyclura je výborným modelem pro demonstraci chování leguánů. Je zajímavý z 
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hlediska ekologie jakožto často největší obratlovec na malých ostrůvcích, určující charakter jejich 

biotopu, a zároveň jako výborný kolonizátor (Starostová et al. 2010). Rovněž je atraktivní pro 

konzervační biologii kvůli modelu poměrně malých izolovaných populací na omezeném prostoru a 

problémům z pohledu populační genetiky s tímto souvisejícím (Alberts et al. 2002). 

 U podčeledi Iguaninae by také bylo zahodno se blíže zmínit o systému sociální dominance. 

Rod Cyclura je opět velice dobrým modelem. Vzhledem k tomu, že se jedná o rod velice populární 

pro zoologické zahrady po celém světě, a jsou vyvíjeny snahy o jejich reintrodukci(Carter, Hayes 

2004), je možné je sledovat jak v zajetí, tak ve volné přírodě.  

 V jedné z prvních publikací o systému sociální dominanční hierarchie (Hunsaker, Burrage 

1969) je dokonce popsána interspecifická sociální dominance. Také je popsán přechod z obecné 

teritoriality, kdy samci (ale i samice) hájí většinu či celé své domovské okrsky, a netolerují jejich 

narušení v lokalitách, kde nejsou příliš limitováni prostorem, k sociální dominanci. V zajetí, ale i na 

lokalitách malých ostrovů, je prostor jedním z limitujících faktorů a dochází zde k různě velkým 

překryvům domovských okrsků v závislosti na denzitě populace. Sociální dominance tedy může 

nabývat různé intenzity. Nutné je zdůraznit, že je řeč o adultních jedincích, překryvy domovských 

okrsků subadultů s adulty bývají běžnější, a intenzita odpovědi adulta na subadultního narušitele je 

zpravidla nižší nebo žádná. Rovněž intersexuální konflikty bývají vzácné, nicméně i k nim dochází, 

například při pokusech subordinantního samce o kopulaci s dominantní samicí. 

 Míra agrese použitá při obhajobě teritoria je v těchto systémech snížena a zřídkakdy dochází 

k vážnějším zraněním při střetech mimo jiné díky vysoké míře ritualizace soubojů typické pro celou 

čeleď Iguanidae (Stamps, Krishnan 1997). Dominantní jedinci mají prominentní postavení při 

využívání zdrojů potravy a vyhřívacích či jinak atraktivních míst, nejedná se zde však již o úplnou 

exkluzivitu. 

 Skupiny leguánů žijících v systému dominanční hierarchie mívají až kolem 20 adultních 

jedinců, přičemž je patrná dominanční hierarchie samic i samců. Dominantní jedinci bývají snadno 

rozpoznatelní podle zpravidla většího vzrůstu a velmi vyvinutých sekundárních pohlavních znaků. 

Dominantní samci mívají jasně patrný hrdelní lalok a dorzální hřeben, dominantní samice se 

vzhledem často blíží samcům. Subordinantní samci mají sekundární pohlavní znaky vyvinuty méně. 

Někteří samci bez ohledu na věk svým vzhledem připomínají samice, a dokonce i dominantní samci 

skupiny někdy nepoznají rozdíl, takoví jedinci nevykazují zpravidla žádné agonistické chování vůči 

ostatním samcům. Byly zaznamenány i případy pokusů o intrasexuální pseudokopulaci, a to jak u 

samic, tak u samců (Rehák, Velenský 2001). 

 Rovněž jsou patrné i behaviorální rozdíly mezi jedinci, nejen morfologické. Dominantní 

jedinci zaujímají častěji vyvýšený postoj, kdy je přední část těla oproti zadní výrazně zdvižena, a to 

i při chůzi. Častěji provádějí jakési obchůzky po svém domovském okrsku související nejen s 
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obhajobou teritoria a udržováním hierarchie, ale také s exploračním chováním. Rovněž  je pro ně 

charakteristické rychlé opakované kývání hlavou (headbob), které je nejčastějším agonistickým 

projevem u většiny celého taxonu Iguania (Martins, Lamont 1998). Závisí ovšem na kontextu, 

někdy se také může jednat o projev vzrušení, nervozity nebo nespokojenosti. Kývání hlavou je 

vzácnější u samic, nicméně dominantní samice jej používají poměrně často. Subordinantní jedinci 

na tento signál většinou reagují ústupem, kdy přední část těla je v rovině nebo směřuje k zemi, či 

rovnou útěkem. Pokud jedinec, kterému je kývání hlavou adresováno, neustoupí nebo jej opětuje, 

může dojít ke střetu. Dalším signálním prostředkem jsou také prudké pohyby ocasem. 

 Hierarchické systémy bývají poměrně stabilní, ne však úplně neměnné. Při umělém 

odstranění dominantního samce ze skupiny (Alberts et al. 2002) začali subordinantní samci velmi 

rychle obhajovat jím dříve ovládanou oblast jako svou vlastní, přičemž docházelo k častým 

soubojům. Navíc samci, kteří dříve vzhledem i chováním připomínali subordinantní samici a nebyli 

v podstatě zařazeni do systému sociální hierarchie, začali sami projevovat prvky agonistického 

chování. Rovněž během pářící sezóny byli dřív subordinantní samci úspěšnější při pokusech o 

kopulaci se samicemi, které se dříve pářily výhradně s dominantním samcem. Postup dočasného 

odebrání dominantního samce by tedy mohl nalézt uplatnění i v konzervační biologii jakožto 

způsob zvýšení genetické diverzity izolovaných populací. 

 Závěrem k rodu Cyclura bych také rád uvedl, že tvrzení týkající se chování těchto zvířat v 

zajetí mohu podpořit také svým vlastními pozorováním skupiny 6 jedinců Cyclura nubila v ZOO 

Praha v letech 2004 a 2005 v rámci ročníkové gymnaziální práce. 

 

3.1.1.2. Polychrotinae 

  

Anolisové jsou pravděpodobně nejlépe probádanou skupinou plazů, co se teritoriality a chování 

obecně týče. Nemalou zásluhu na tomto faktu bude mít to, že mnoho zástupců funguje jako ideální 

modelové organismy: nepatří do seznamu CITES, mají malý vzrůst, nízké nároky na prostor, 

snadno se udržují a množí, a v neposlední řadě mají velice pestré vzorce chování, které většinou ani 

v laboratorních podmínkách nebývají potlačeny. Příkladem takovýchto snadno obstaratelných 

modelových druhů jsou Anolis aeneus, který je dokonce na Kubě vnímán jako invazní, Anolis 

carolinensis a Anolis sagrei. 

 Tato skupina je rovněž známá dělbou mikronik, kdy se na jedné lokalitě mohou najednou 

vyskytovat druhy využívající různé části habitatu, a to nejen v prostoru, ale i v čase. Domovské 

okrsky a teritoria jsou tedy skutečně trojrozměrná, a nedají se měřit jako plocha. Johnson (Johnson 

et. al 2009) rozlišuje šest ekomorfních typů: tráva-křoviny, kmen, kmen-země, kmen-koruna, větve, 

koruna. Předpokládá, že evoluce morfologických a behaviorálních vlastností druhů v každé 
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kategorii probíhala konvergentně.  

 Vzhledem k trojrozměrnosti teritorií mnohých jedinců se dá teritorialita pozorovat i na 

poměrně malém území, které může obsahovat mnoho teritorií.  

 Značná komplexita signálů a prvků chování užívaných při agonistickém chování naznačuje 

jistou míru individuální rekognice mezi jednotlivými jedinci a může mít funkci při odhadu možností 

potencionálního protivníka při intrasexuální kompetici (Ord et al. 2001). 

 Pokývání hlavou neboli headbob má u anolisů opět důležitou funkci jakožto vnitro i 

mezidruhový agonistický signál, který hraje ale i důležitou roli během námluv. Navíc je u některých 

druhů (např. Anolis carolinensis) spjat s vystavováním jasně zbarveného hrdelního laloku, který je 

roztahován sklápěním jazylky. Frekvence i intenzita kývání hlavou souvisí s mnoha faktory, 

zejména s vlastnictvím teritoria a blízkostí potencionálního soka, a jsou vykonávány v několika 

stereotypních vzorcích (Decourcy, Jenssen 1994). 

 Domovské okrsky adultních samců se překrývají minimálně nebo vůbec, zatímco u samic 

některých druhů je potvrzen výskyt sociální dominance, kdy v teritoriu jednoho samce spolu žilo i 

14 samic (Stamps 1973). 

 Již zmíněná individuální rekognice má velký význam při obhajobě teritoria před sousedními 

samci. Tak jako u většiny teritoriálních plazů, i zde koreluje velikost těla s velikostí domovského 

okrsku. Logický je také předpoklad korelace mezi velikostí těla a plochou hrdelního laloku, která 

má souviset i se silou kousnutí v souboji (Jenssen et al. 2005, Vanhooydonck et al. 2005).   Výrazně 

menší samci, kteří by v případném souboji velmi pravděpodobně prohráli, narušují teritoria svých 

sousedů a při narušení jejich teritoria zřídkakdy ustupují, protože i přes velmi vysoké riziko je 

hodnota teritoria, jeho zdrojů a reprodukčního významu příliš vysoká (Jenssen et al. 2005).  

 Rovněž je u anolisů třeba zmínit fenomén „mého drahého nepřítele“ (Fisher 1954), kdy 

vlastník teritoria reaguje s menší agresivitou na obyvatele sousedícího teritoria než na neznámého 

jedince (Temeles 1994). 

 

3.1.1.3. Crotaphylinae 

 

Zástupci podčeledi Crotaphylinae jsou malí draví zemní ještěři s velikými domovskými okrsky a 

vyskytuje se u nich pravá teritorialita i systém sociální dominance u obou pohlaví. Rovněž jsou 

prokázány poměrně velké rozdíly ve velikostech domovských okrsků, teritorialitě a inter i 

intrasexuální agresi v závislosti na tom, zda je období rozmnožování či ne. 

 Častá je u nich polygynní organizace s velkým počtem samic na domovský okrsek samce a 

je naznačována pouze sezónní intenzivní obhajoba teritorií a to zejména před obdobím 

rozmnožování (Baird et al. 2001). Takováto teritoria s velkým počtem samic mívají největší samci a 
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je potvrzeno, že někteří samci malého vzrůstu vlastní teritoria nemají a pohybují se na okrajích 

teritorií těchto velkých samců, přičemž se snaží vyhnout se kontaktu s nimi (Baird et al. 1996). 

 V této práci byly také sledovány překryvy domovských okrsků. Domovské okrsky všech 

samic se překrývaly s okrskem alespoň jednoho z velkých samců a v téměř všech případech se také 

překrývaly s domovskými okrsky jednoho či více malých neteritoriálních samců, což naznačuje, že 

tito jedinci k samicím mají přístup. U velkých samců jsou velice časté obchůzky jejich teritorií a 

vystavování se na viditelných místech, což tento přístup limituje (Fox, Baird 1992).  

 Při udržování teritorií se mezi vlastníky sousedních teritorií uplatňuje fenomén „mého 

drahého nepřítele“, ale byla pozorována zvýšená agresivita vůči sousedům, kteří byli uměle 

přemístěni na opačnou hranici teritoria sledovaného samce (Husak, Fox 2002), což ovšem podle 

autorů nenaznačuje omezenou míru individuální rekognice sousedů, ale že soused poblíž jiné části 

hranice teritoria je vnímán jako představitel větší hrozby. Při pokusu zjistit, zda se princip „mého 

drahého nepřítele“ uplatňuje i u samic druhu Crotaphytus collaris, se jej nepodařilo prokázat, což 

podporuje hypotézu, že u této skupiny samci vykazují pravou teritorialitu, zatímco samice žijí v 

systému sociální dominance kombinovaném s teritorialitou, protože mají vlastní domovské okrsky, 

které se překrývají méně, než je v systémech sociální dominance zvykem (Husak, Fox 2003). 

 Toto je ovšem stav populace ve volné přírodě, v omezeném prostoru, jako jsou například 

expozice zoologických zahrad, je při vysoké denzitě pozorován systém sociální dominance, který 

potlačuje teritoriální chování. Baird a Timanus (Baird, Timanus 1998) podobnou inhibici 

teritoriality studovali i ve volné přírodě, kdy uměle odebrali dospělé teritoriální samce. Mladší a 

menší samci, kteří by jinak nebyli teritoriální, začali vykazovat prvky chování typické pro odebrané 

samce. Jedná se o velmi podobný případ, jako je popsaný v kapitole 3.1.1.1. Iguaninae. 

 

3.1.1.4. Phrynosomatinae 

 

Zástupci jsou malí, většinou insektivorní zemní ještěři s komplexním chováním. Z této podčeledi je 

o teritorialitě samotných ropušníků rodu Phrynosoma známo velmi málo. Mnohem lépe je 

prostudované chování leguánků rodu Sceloporus, kterému se zde budu blíže věnovat. 

 Dobrým modelem je zde druh Sceloporus undulatus, který je v přírodě teritoriální a v zajetí 

formuje systém sociální dominance, který zatím v přírodě prokázán nebyl. Velikost domovských 

okrsků u samců koreluje s velikostí těla, u samic nikoliv (Haenel et al. 2003). Zdá se navíc, že 

samci brání přímo aktuální pozici samice, a ne překryv jejího domovského okrsku s okrskem samce 

a velikost a tvar domovského okrsku samce je určován distribucí samic. Samec tedy podle nich 

neobhajuje ani tak geografickou oblast, jako spíše samice samotné. 

 Naproti tomu Robertson a Rosenblum (Robertson, Rosenblum 2010) u volně žijící populace 
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Sceloporus undulatus pozorovali teritorialitu samců včetně efektu „mého drahého nepřítele“. 

Agonistickým signálem je kývání hlavou doprovázené protažením krku, ale tento účel je 

předpokládán i u švihání ocasem a jiných prvků chování, záleží zde na kontextu (Martins et al. 

2005). 

 

3.1.2. Agamidae 

 

Podle použité klasifikace Squamata (Wiens et al. 2010) a taxonu Iguania (Smith 2009) jsou to 

akrodontní zástupci Iguanií. Spolu s čeledí Chamaeleonidae spadají do taxonu Acrodonta  

(Okajima, Kumuzawa 2009). Jejich pozice v taxonu Iguania stejně jako celé členění na Iguania a 

Scleroglossa byla nedávno napadena (Albert et al. 2009) a autoři této práce řadí Acrodonta jako 

sesterskou skupinu Serpentes. 

 Obecně není teritorialita u trnorepů a chameleonů příliš prozkoumaná, ale předpokládá se u 

čeledi Chamaeleonidae (Martins 1994), přičemž přesné vztahy budou poměrně komplikované. 

 Agamy v úzkém smyslu teritoriální jsou. Teritorialita je prokázána například u samců 

Ctenophorus decresii za používání různých signálů, mimo jiné vystavování tmavě zbarvené skvrny 

na hrudi (Osborne 2005a). Rovněž u nich je pozorována rekognice sousedních jedinců a princip 

„mého drahého nepřítele“ a zvýšené míry agrese vůči neznámým samcům (Osborne 2005b). 

Rovněž je u tohoto druhu popsáno značení teritoria pomocí femorálních sekretů. 

 

3.2. Gekkota 

 

Podrobnou klasifikaci taxonu Gekkota publikoval Gamble et al. (Gamble et al. 2010). Gekkota jsou 

z hlediska teritoriality obecně velmi zajímavou skupinou, jelikož se zde vyskytují i noční druhy, 

monogamní druhy a druhy užívající vokalizaci.  

  

3.2.1. Eublepharidae 

 

Čeleď vykazující pohlavní dimorfismus (Kratochvíl, Frynta 2002). Intraspecifická agrese samců je 

prokázána u několika zástupců rodu Coleonyx. Agresivní pozice je charakterizována prohnutím zad 

a dorzoventrální expanzí hrdla. Signalizace předcházející případným soubojům bývá často 

doprovázena vyplazováním jazyka (tongue flicking)(Dial 1978). To není nijak překvapivé u ještěrů, 

kteří se na rozdíl od zástupců Iguania, u nichž je zrak dominantním smyslem, spoléhají mnohem 

více než Iguania na chemorecepci.  
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3.2.2. Gekkonidae 

 

Velmi rozmanitá čeleď zahrnující pravé gekony se srostlými očními víčky. Zvláštními zástupci jsou 

arborikolní druhy rodu Phelsuma, u kterých je pozorována silná momogamie a intraspecifická 

agresivita samců (Ikeuchi et al. 2005), navíc jsou ekologicky podobné anolisům, protože u nich také 

dochází k dělbě mikronik a často se v rámci jedné lokality vyskytuje několik druhů (Noble et al. 

2010). 

 Pro felsumy je typická monogamie, která je vyvozována z téměř úplného překryvu 

domovského okrsku jednoho samce s jednou samicí, přestože se domovský okrsek samce může 

značně překrývat s okrsky více samic. Domovské okrsky samců se zpravidla nepřekrývají (Gerner 

2008). 

 U gekonů je zajímavým prvkem chování vokalizace, která se uplatňuje i v teritorialitě. 

Teritoriální samec často vokalizuje, když jiný samec vstoupí do jeho zorného pole. Takovýto signál 

je odlišná od volání adresovaného samici a může mít i efekt v udržování systému dominanční 

hierarchie je-li přítomen (Frankenberg 1982). 

 

3.3. Scincidae 

 

Scinkové jsou z hlediska teritoriality zvláštní skupina. Martins (Martins 1994) je řadí do skupiny 

zvířat, která obhajuje pouze nějakým způsobem významné body uvnitř domovského okrsku, 

případně jeho jádro.  

 Teritoriální agresivní odpověď při narušení nebo přiblížení se jádru domovského okrsku je u 

australských scinků Tiliqua adelaidensis stejná pro samce i samice (Fenner, Bull 2010), jádrem 

domovského okrsku je v tomto případě nora po pavoucích, odkud loví jako „sit-and-wait“ predátor.  

 Obhajován je tedy v podstatě zdroj, který se může lišit v kvalitě (hloubka nory, pozice nory) 

a tedy je předmětem vnitrodruhové kompetice a má vliv na disperzi populace. 

 U druhu Niveoscincus microlepidotus dochází u samců k velkým překryvům domovských 

okrsků a velice častým agresivním potyčkám při jejich setkání, kdy v drtivé většině případů vítězí 

vlastník domovského okrsku nad vetřelcem (Olsson, Shine 2000). U scinků navíc není patrná 

ritualizace soubojů či předcházející bezkontaktní agonistické prvky a souboj velmi často končí 

vážným poraněním. 

 U samců scinka Ctenotus fallens je pozorováno ve volné přírodě pravidelné rozmístění s 

minimálním překryvem domovských okrsků, což by nasvědčovalo pravou teritorialitu, kdy je 

bráněna jasně geograficky vytyčená oblast (Jennings, Thompson 1999). V zajetí se samci vzájemně 
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netolerují a jejich soužití v limitovaném prostoru končí vážným zraněním či smrtí jednoho z nich. 

Zde tedy k inhibici teritoriality nebo jejímu nahrazení sociální dominancí nedochází. 

 

3.4. Lacertidae 

 

Čeleď Lacertidae bývá spolu s čeledí Teiidae většinou vnímána jako neteritoriální.  

 Domovské okrsky ještěrek údajně bývají poměrně stabilní velikostí a v čase se příliš nemění 

(Diego-Rasilla, Pérez-mellado 2003). Fischer a Rehák (Fischer, Rehák 2010) naopak zaznamenali 

veliké změny velikostí a pozic domovských okrsků u Lacerta viridis, zejména u samců.  Ohromné 

rozdíly byly ve velikosti domovských okrsků jednotlivých zvířat a také v jejich nerovnoměrném 

využívání.  

 U ještěrek se také vyskytuje intraspecifická agrese samců závisející na blízkosti jádra jejich 

domovského okrsku. Také je pro ně typická ochrana samic, zejména pro velké samce. Menší jedinec 

zřídkakdy zareaguje na narušení svého domovského okrsku větším samcem, pokud se nepřiblíží 

jádru jeho okrsku. Poté pravděpodobnost střetu vzrůstá (Aragón et al. 2005). Prokázána je také 

individuální rekognice souseda na základě pachových značek a předpokládá se její spojitost s 

odhadem míry představované hrozby (Carazo et al. 2008). 
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Závěr 

 

 Pokud bych měl tuto práci shrnout, tak musím kriticky konstatovat, že skutečně neobsáhla 

celou tématiku teritoriality. Nicméně jak jsem psal v úvodu, tak nikdy nebyla zamýšlena. Obzvláště 

třetí kapitola by sama o sobě mohla velmi jednoduše přesáhnout rámec bakalářské práce, protože se 

jedná o velice široké téma.  

Z tohoto důvodu jsem se omezil pouze na zástupce, kteří podle mého názoru mají poměrně vysokou 

vypovídací hodnotu. Vyhnul jsem se i některým přílišným podrobnostem, které by souvisely se 

skupinami, které jsem zde zmínil nadměrně oproti těm, které zůstaly opomenuty.  

 Tématu teritoriality se hodlám věnovat i nadále a závěrem musím podotknout, jako ostatně 

bývá v závěru téměř každé práce, že je potřeba provádět další výzkum na tomto poli. Jak u skupin, 

jejichž chování považujeme za dobře zmapované, tak u skupin, o nichž nevíme téměř nic (osobně 

bych například velmi rád nahlédl do nějaké práce, věnující se teritorialitě Amphisbaenia). 
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