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Úvod 

Pro vztah mezi velikostí vejce a dobou vývinu existují zhruba dva hlavní myšlenkové 

proudy. 

Myšlenka trade-off mezi velikostí a délkou vývinu je založena na předpokladu, že výhoda 

mít větší vejce, potažmo mládě, které by mohlo být zvýhodněné v kompetici či lépe chráněno proti 

predaci, je vykoupeno delší dobou nezbytnou pro embryonální vývin, po kterou je nepohyblivé 

embryo ohroženější ze strany predátorů (Roff 2000). V souladu s myšlenkou trade-off založené 

na představě o nutné provázanosti délky embryonálního vývinu a velikosti vejce jsou i předpoklady 

Metabolické teorií ekologie (Brown a kol. 2004), která tvrdí, že biologické rychlosti jako rychlost 

vývinu, růstu, či dokonce evoluce mají stejnou závislost na hmotnosti a teplotě, protože jsou 

funkčně provázané přes základní limitující proces, kterým je na hmotnosti a teplotě silně závislá 

intenzita metabolismu.  

Alternativní hypotéza však předpokládá, že doba vývinu a velikost vejce nemusí být nutně 

silně korelovány, protože růst (zvětšování biomasy) a ontogenetický vývin jsou dva do jisté míry 

nezávislé procesy. Podle této představy je rychlost vývinu závislá na načasování určitých 

ontogenetických událostí bez ohledu na rychlost růstu (Van der Have a De Jong 1996, Nijhout a kol. 

2010). Rychlost růstu a vývinu by se pak mohla měnit u různých skupin živočichů do určité míry 

nezávisle např. (Dmi'el 1970). 

Vztah mezi dobou vývinu a velikostí vejce je komplikován mnoha dalšími zavádějícími 

faktory. Prvním cílem je správné odfiltrování hlavního faktoru, kterým je inkubační teplota, která 

hraje nejspíše nejvýraznější roli ve sledovaném vztahu (Gillooly a kol. 2001).  

Hlavním cílem mé diplomové práce je porovnání doby vývinu u blízce příbuzných druhů 

gekonů lišících se velikostí vajec při kontrolovaných teplotách. Takto otestovaný vztah mezi dobou 

vývinu a hmotnosti vejce bych chtěla porovnat s mezidruhovými studiemi a vnitrodruhovými 

studiemi u plazů. 
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Literární přehled 

1. Teorie popisující vztah mezi dobou vývinu a hmotností vejce  

Podle Metabolické teorie ekologie ovlivňují velikost těla a teplota intenzitu metabolismu 

různými mechanismy. Rychlost metabolismu roste s hmotností na 0,25. Tento čtvretinový mocninný 

koeficinent je podle proponentů teorie dán optimalizací efektivity rozvodných sítí (Brown 

a kol. 2004). Teplota pak ovlivňuje intenzitu metabolismus klasickou představou reakční kinetiky.  

Závislost intenzity metabolismu (B) na hmotnosti (M) a absolutní teplotě (T) lze pak podle 

této teorie popsat rovnicí: 
B = b0 M 

-0,75
 e

-E/kT
 

kde b0 je druhově-specifická konstanta, E aktivační energie a k Boltzmannova konstanta. 

Gillooly a kol. (2001) z této základní rovnice odvodili, že rychlost vývinu (DR, což je převrácená 

hodnota délky vývinu) by měla odpovídat rovnici: 

DR = b0 M 
-0,25

 e
-E/kT 

U E předpokládali hodnotu 0,65 eV, která by měla odpovídat aktivační energii dýchacího 

řetězce.   

Alternativnímu vysvětlení nasvědčují některé dále zmíněné studie. Například Van der Have 

a de Jong (1996) upozornili, že embryonální vývin probíhá jako diferenciace a migrace buněk, 

kdežto růst embrya jejich zvětšováním či zvyšováním jejich počtu. Rychlost růstu a rychlost vývinu 

jsou pak dva různé procesy, které by pak nemusely být nutně vnitrodruhově i mezidruhově 

korelovány.  

Některé práce u plazů dokládají různé rychlosti růstu v embryonálním vývinu, například 

u užovkovitých a zmijovitých hadů (Dmi´el a kol. 1970).  Jiný příklad poskytuje Noro a kol. (2009) 

upozorňující, že embrya anolisů se vyvíjejí zřejmě rychleji než embrya ostatních druhů ještěrů 

i s přihlédnutím k rozdílům v embryonálním stádiu během kladení vajec. Značnou nezávislost 

rychlosti vývinu a růstu během ontogeneze však popisuje asi nejlépe model Nijhouta a kol. (2010) 

u posledního stádia housenek lišaje Manduca sexta. Ačkoliv je celkový vztah (myšleno přes 

veškerou pozorovanou variabilitu) mezi dobou vývinu a konečnou hmotností housenky pozitivní, 

mezi oběma veličinami může být vztah v rámci určitých oblastí dokonce negativní.  
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2. Mezidruhové studie a obecné komplikace  

Pozitivní korelaci ve vztahu mezi dobou vývinu a hmotností vejce podpořili Gillooly 

a Dodson (2000) daty různých skupin živočichů vyvíjejících se při různých teplotách.  Dokládají 

tuto závislost u ryb, obojživelníků a zooplanktonu. Navrhli i obecnou rovnici pro vypočítání doby 

vývinu z hmotnosti vejce, ale ptáci měli výrazně kratší odhadovanou dobu vývinu a šupinatí plazi 

naopak výrazně delší, než byla obecným modelem predikovaná hodnota. Pro velký rozsah skupin 

se také nepodařilo eliminovat některé chyby, jako odhadování hmotnosti mláděte z hmotnosti vejce 

u vejcorodých skupin nebo počítání hmotnosti vejce z poloměru vejce u zooplanktonu, ryb 

a obojživelníků. Autoři také neuvedli teplotu, se kterou počítali jako se základem pro výpočet 

degree days, ve kterých uváděli dobu vývinu.  
Deeming a kol. (2006) zkoumali vztah mezi hmotností vejce a dobou vývinu u plazů včetně 

ptáků. U ptáků předpokládali stejnou teplotu inkubace a u plazů byl efekt teploty odfiltrován 

výběrem dat z rozmezí teplot inkubace 28,5 °C – 32 °C, což přináší problémy diskutované 

v kapitole 2. 1. Taktéž zanedbali různá vývojová stádia při snesení vejce u plazů i ptáků, 

viz kapitola 2. 2. Vliv fylogeneze na očekávaný vztah kontrolovali metodou nezávislých kontrastů. 

U ptáků i plazů došlo ke snížení vysvětlené variability, buď právě kvůli efektu fylogeneze, která 

vysvětlovala většinu variability, nebo vztah navržené mocninné funkci vůbec neodpovídá.  

Na menší taxonomické škále zkoumal daný vztah Demarco (1992) u leguánů rodu 

Sceloporus. Výsledkem jeho bádání bylo zjištění, že čtyři druhy tohoto rodu, lišící se výrazně 

v hmotnosti mláďat, mají stejnou celkovou dobou vývinu (tzn. od oplození vejce po vylíhnutí). 

Práce taktéž uvažovala různé embryonální fáze při snesení a dokázala, že celková doba inkubace 

klesá s delším zadržováním vajec v těle. Vliv teploty byl eliminován umístěním oplodněných 

samice a vajec po snesení do konstantní teploty 30 °C.  

 U gekonů zkoumali vztah mezi velikostí vejce – brán jako objem vejce - a dobou vývinu 

Pike a kol. (2012). Analyzovali data, která byla shromážděna z různých zdrojů, přičemž rozlišovali 

druhy s kožovitou a s pevnou skořápkou a jejich rozdílná vývojová stádia při snesení. Teplotu 

odfiltrovávali výběrem rozmezí inkubačních teplot 27 °C – 29 °C. Doba vývinu pozitivně 

korelovala s objemem vejce a zjistili, že vejce s pevnou skořápkou mají prokazatelně delší dobu 

inkubace ku velikosti vejce než  vejce s kožovitou skořápkou.  

Doba vývinu a teplota vejce jsou faktory, které jsou komplexní a jsou ovlivněny mnoha 

dalšími okolními faktory (Deeming a kol. 2006). Už z toho lze usuzovat, že vztah mezi velikostí 
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vejce a dobou vývinu je dosti komplikovaný. Některé komplikace, které znesnadňují zkoumání 

vztahu mezi velikostí vejce a dobou vývinu jsou popsány v následující podkapitole.  

 

2.1. Teplota 

Teplota je nejvýrazněji působící faktor na rychlost vývinu, což vyplývá ze všech 

dosavadních výzkumů. Například vejce gekončíka Eublepharis macularius se vyvíjela ve 26 °C 

72 dní, což je téměř dvojnásobná doba oproti 31,5 °C, kdy vývin trval 38 dní (Viets a kol. 1993). 

Autoři mezidruhových studií závislosti doby vývinu na hmotnosti vejce teplotu odfiltrovávali 

různými způsoby. Deemingovo odfiltrování teploty výběrem užšího rozmezí inkubačních teplot 

mezi 28,5 °C – 32° C považuji za nepříliš vhodné. V tomto rozmezí jsou velké rozdíly v době 

inkubací, jak potvrzují práce např. Allsteadt a Lang (1995) u Alligator mississippiensis, který 

má při 29 °C o 18 dní delší dobu vývinu než při teplotě 32 °C nebo Crocodylus johnstoni, kde 

je rozdíl teplot mezi 29 °C a  32 °C dokonce 24,5 dne (Whitehead a kol. 1990). Navíc mezi 

hmotností vejce a dobou inkubace může při takové šíři teplot dojít k zavádějící pozitivní korelaci, 

protože mnohé menší druhy (např. někteří gekoni (Kratochvíl, osobní sdělení)) se vyvíjí při nižší 

teplotě než velcí plazi jako krokodýli (Whitehead a Seymour 1990) či varani (Philips a Packard 

1994). Deeming a kol. (2006) vůbec nekontrolovali teplotu během inkubace u ptáků, protože 

počítali s tím, že ptáci inkubovali vejce ve stejných teplotách. Avšak doba inkubace je závislá 

například na teplotách hnízd (Ar a Sidis 2002 v Deeming a kol. 2006), na inkubačním chování 

a teplotě těla mezi druhy.  

Gillooly a kol. (2001) odfiltrovali teplotu  pomocí rovnice DR = b0 M 
-0,25

 e
-E/kT

, založené 

na Metabolické teorii ekologie. Vynesení na hmotnost normované rychlosti metabolismu proti 1/kT 

pro různé taxonomické skupiny měly vyjít přímky se sklonem -E. U aerobních mikrobů, rostlin, 

mnohobuněčných bezobratlých, ryb, obojživelníků, plazů a ptáků i savců proložili daty skutečně 

přímky s podobným sklonem i interceptem. Aktivační energie vycházela 0,41- 0,74 eV, v průměru 

pro všechny skupiny 0, 62 eV.  

 

2.2. Homologie stádií 

Pokud chceme správně počítat dobu inkubace, měli bychom uvažovat celkovou dobu 

od oplození po dosažení určitého jasně homologického stádia. Délka zadržování vajec v samičím 
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těle u plazů se totiž liší (Andrews v Deeming 2004). Například u gekonů se liší fáze při snesení 

u druhů s kožovitou skořápkou a s pevnou skořápkou, a to tak, že druhy s pevnou skořápkou snášejí 

vejce v ranějších fázích embryonálního vývinu (Pike a kol. 2012). To potvrzuje i srovnání dvou 

druhů gekonů, kdy samice Eublepharius macularis snáší vejce ve stadiu 22–24 (Wise a kol. 2009) 

oproti druhu Paroedura picta – stadium 0 (Noro a kol. 2009). 

 

2.3. Složení vejce 

Ačkoliv některé práce (např. Gillooly a Dodson (2000)) používají jen hmotnost vejce 

při vylíhnutí, parametr velikost vejce není jednoduché definovat. Například u plazů totiž existují 

dva různé typy skořápek: kožovité, které přijímají během vývinu vodu ze substrátu, a pevné, které 

objem, ani hmotnost díky vodě nezvětšují (např. Deeming a Unwin v Pike a kol. 2012).  Vzhledem 

ku hmotnosti vejce při snesení mají tedy druhy s kožovitou skořápkou při vylíhnutí větší mláďata 

(Ar v Deeming 2004). Deeming a Birchard (2006) popsali alometrický vztah mezi hmotností vejce 

při snesení  a hmotností čerstvě vylíhlého mláděte. Mezi jednotlivými skupinami byly velké rozdíly. 

Pro plazy s pevnou skořápkou platil dokonce vztah izometrický. Pike a kol. (2012) také 

dokumentovali rozdílný vztah u gekonů s kožovitou skořápkou a s pevnou skořápkou. Samice 

mohou také menší velikost vajec kompenzovat větším obsahem lipidů, ze kterých bere embryo 

energii pro vývin a tím ovlivnit vztah mezi dobou vývinu a velikostí vejce (Outfiero a kol. 2007). 

Ideálním řešením by proto nejspíše bylo znát přesné složení vejce při vylíhnutí, případně alespoň 

hmotnost jeho sušiny.  

 

2.4. Diapauza 

Některé druhy, jako želvy žijící v sezonním podnebí deštných pralesů (např. Elseya dentata 

(Kennett 1999)) nebo chameleóni rodů Chamaeleo a Furcifer (Nečas v Andrews a Donoghue 2004), 

diapauzují. Kupříkladu Chamaeleo calyptratus má diapauzu ve stavu gastruly, která zabírá zhruba 

třetinu celkové doby vývinu (Andrews a Donoghue 2004). Proto je třeba při mezidruhovém 

srovnání délku diapauzy odečíst od celkové délky vývinu.  
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3. Vnitrodruhové studie a obecné komplikace  

Na vnitrodruhové úrovni je poměrně malá variabilita způsobená malým rozsahem velikostí 

vajec v rámci druhu a tedy i menší šance najít nějaký statisticky signifikantní vztah mezi dobou 

vývinu a hmotností.  

Pozitivní vztah mezi dobou inkubace a hmotností vejce byl například prokázán u kajmanky 

Chelydra serpentina, (na velmi malém n = 10) (Packard a kol. 1987), kožnatky Apalone mutica 

(n = 151, P <  0.01) (Janzen 2003). 

Naopak jiné vnitrodruhové studie ukazují, že doba vývinu nekoreluje s velikostí vejce 

a to i u velkých vzorků, např. u scinka Eumeces elegans (n = 76) (Du a kol. 2003), kožnatky 

Pelodiscus sinensis (n = 391). (Du a Ji 2003), kožnatky Apalone mutica (n = 70) (Janzen 1993) 

a želvy Emydoidea blandingii (Gutzke a Packard 1987 a).  

Hlavní komplikace, které vznikají při vnitrodruhovém srovnání jsou patrně teplota, vlhkost 

prostředí a společné líhnutí. 

 

3.1. Teplota 

 V řadě studií bylo zjištěno, že teplota inkubace může ovlivňovat hmotnost mláděte, avšak 

výsledky, zda je korelace pozitivní či negativní se liší. U druhů scinka Bassiana duperreyi (Elphick 

a Shine 1998), želv Chelydra serpentina (Rhen a Lang 1999; Steen 1998; Wallace a kol. 2006),  

Apalone mutica (Janzen 1993) a Pelodiscus sinensis (Du a Ji 2003) byla mláďata vylíhlá z nižších 

teplot menší než ta z teplot vyšších. Interpretace tohoto jevu může být skutečnost, že vejce s delší 

dobou inkubace při nižších teplotách mají větší energetické náklady a tak i spotřebu žloutku (Miller 

a kol. 1987). U varana Varanus albigularis (Philips a Packard 1994), želvy Macrochelys temminckii 

(Ligon a Loven 2009), ještěrky Podarcis muralis (Damme a kol. 1992), želv Chinemys reevesii 

(Du a kol. 2007), Gopherus agassizii (Spotila a kol. 1994) a Emydoidea blandingii (Gutzke 

a Packard 1987b) byla naopak mláďata narozená z nižších teplot větší. Pro vnitrodruhový výzkum 

by proto bylo lepší počítat s hmotností vejce při snesení, než s hmotností vylíhlého mláděte.  
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3.2. Vlhkost substrátu 

 V závislosti na vlhkosti, tedy příjmu vody se líhnout mláďata různě velká. Větší jedinci 

se líhli např u kajmanky Chelydra serpentina (Packard a kol. 1987), scinka Bassiana duperreyi 

(Flatt a kol. 2001), kožnatky Trionyx spiniferus (Packard a kol. 1979), užovky Pituophis 

melanoleucus (Gutzke a Packard 1987a) či u leguána zeleného Iguana iguana (Phillips a kol. 1990). 

U kajmanky Chelydra serpentina (Packard a kol. 1987) či varana Varanus albigularis 

(Philips a Packard 1994) byla zjištěna i delší doba inkubace ve vlhčím prostředí, což vysvětluje 

Philips a Packard (1994) tím, že ve vlhku (a vyšší teplotě) většina embryí nespotřebuje celý 

žloutkový váček.  

 

3.3. Společné líhnutí 

Společné líhnutí není jev zřejmě příliš obvyklý, avšak např. Spencer a kol. (2001) 

jej experimentálně dokázali, když vejce želvy Emydura macquarii inkubovaná v nižší teplotě 

přidali k vejcím inkubovaným ve vyšší teplotě, a ta se líhla dříve než vejce, která byla ponechaná 

celou dobu jen společně. Doba vývinu manipulovaných vajec byla asi o 6 % kratší.  

Z poznatků o chybách spojených s mezidruhovými a vnitrodruhovými studiemi tedy 

vyplývá, že nejlepším řešením zkoumání vztahu mezi velikostí vejce a dobou vývinu je výzkum 

na mezidruhové úrovni, avšak u blízce příbuzných druhů s variabilitou ve velikosti vajec.  
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4. Materiál a metodika 

4.1. Materiál 

Pro zkoumání vztahu mezi dobou vývinu a hmotností vejce jsem vybrala blízce příbuzné 

druhy gekonů. Gekoni jsou celosvětově rozšířenou skupinou šupinatých plazů, která čítá přes 1500 

popsaných druhů (Uetz a kol. 2013). Její monofylie byla podpořena morfologickými znaky 

i molekulárními studiemi např. (Kluge 1987, Saint a kol. 1998). Mnou zkoumané druhy patří 

do čeledí Gekkonidae, konkrétně rodu Paroedura (studovala jsem druhy Paroedura picta a její 

sesterský druh a zároveň nejmenší druh rodu Paroedura androyensis, Paroedura ibityensis 

a Paroedura vazimba) viz obr. 1 a Eublepharidae, kde jsem sledovala druhy Goniurosaurus 

lichtenfelderi a Goniurosaurus luii, Hemitheconyx caudicintus, Aeluroscalabotes felinus, 

Eublepharis macularius a Holodactylus africanus viz obr. 2. Všichni zkoumaní jedinci byli drženi 

v chovech katedry ekologie PřF UK.  

 

Obr. 1 Fylogenetické vztahy mezi zkoumanými druhy zástupců čeledi Eublepharidae, 

jak jsou uvedeny v Pokorná a kol. (2010) 
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 Obr. 2 Fylogenetické vztahy mezi zkoumanými druhy Paroedur převzato z Jackman a kol. 

(2008). 

 

4.2. Experimentální design 

Data byla shromažďována od podzimu 2009 do léta 2012. Samice v experimentu byly 

umístěny ve skleněných teráriích spolu se samci nebo samostatně v plastových krabicích 

s lignocelovým či písčitým substrátem vlhčeným podle potřeby. V případě individuálního držení 

samic byli samci přidáváni k samicím pro páření. V místnosti se udržuje teplota 25-27 °C, některá 

zvířata měla k dispozici gradient teplot díky lokálnímu dotápění topným kabelem.  

Samice byly krmeny 5 - 10 cvrčky (Gryllus assimilis) různých velikostí zasypanými 

vitamínovým práškem (Roboran H, Univit) jednou či dvakrát týdně.  K dipozici měla zvířata 

ad libitum vápník v prášku, který byl podáván i ve vodě dvakrát měsíčně a dvakrát za měsíc byly 

ve vodě dodány vitaminy E, A a D3 (Combinal E and Combinal A+D3; IVAX Pharmaceuticals). 

Denní versus noční světelný režim byl 12 :12, od 6 do 18 hod. Samice, které snáší vejce s kožovitou 

skořápkou kladly do navlhčených kladišť – plastové krabice s otvorem naplněné lignocelem, 

a druhy, které snáší vejce s pevnou skořápkou kladly přímo do substrátu. 

Vejce jsem inkubovala ve dvou teplotách 26°C a 28 °C,  které byly vybrány, tak, aby podle 

odhadu vyhovovaly teplotním rozmezím přirozeného prostředí většiny zkoumaných druhů gekonů. 

Teploty inkubace jsou známe např. pro Paroeduru pictu 24 °C - 30°C (Starostová a kol. 2012), 

Eublepharis macularius 25 °C - 35 °C (Bull a kol. 1988), Hemitheconyx caudicintus 27,7 °C -

 36,9 °C (Bragg a kol. 2000). 
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Teplota v inkubátorech byla kontrolována alespoň jednou týdně pomocí dataloggerů 

a výchylky teploty byly do 0,3 °C. Vejce gekonů byla umisťována do plastových krabiček 

naplněných jemnozrnným pískem a překryta záclonovinou, aby měla přístup ke vzduchu. Vejce 

gekončíků byla zahrabána do navlhčeného lignocelu v plastových krabičkách s víčky s dírkami 

pro výměnu vzduchu a všechny krabičky byly označeny údaji o daném vejci. 

Kladiště gravidních samic byla prohledávána jednou denně (kromě víkendů). Vejce byla 

vážena s přesností na tisícinu gramu a umístěna do inkubátorů. Pokud to bylo možné, jedno vejce 

od jedné samice bylo dáno do 26 °C a druhé do 28 °C. U gekončíků s vejci s kožovitou skořápkou 

se  substrát udržoval vlhký. Inkubátory byly kontrolovány každý den. Vylíhlá mláďata byla vážena 

v den líhnutí a také jsem vážila jejich skořápky. Mláďata byla umísťována do samostatných ubikací 

a dále se s nimi již nepracovalo, byly pouze zaznamenány úhyny do několika dní po vylíhnutí, 

popřípadě deformace, jako je nezatažený žloutkový váček apod, aby byla kontrola, zda jsou údaje 

pro tato mláďata relevantní.   

Při uvažování velikosti vejce jsem ve svém pokusu měřila hmotnosti vejce po snesení, 

ale i hmotnost mláděte po vylíhnutí. Ve statistické analýze jsem počítala s hmotností vejce, protože 

pozitivně koreluje s hmotností vylíhnutého jedince (Deeming a Birchard 2006, Pike a kol. 2012).  

Data pro druh Eublepharis macularius byla převzata z Viets a kol. (1993), doby inkubací 

u Paroedura picta z teplot 24 °C, 27 °C, 30 °C a 32°C byly poskytnuty Z. Starostovou, L. Kubičkou 

a L. Kratochvílem. 

Vejce byla sbírána od 13 samic Paroedura picta v roce 2009, 2 samic Paroedura 

androyensis, 4 samic Paroedura ibityensis a  6 samic Paroedura vazimba. Samice gekončíků byly 

v teráriích  po dvou spolu se samcem. U druhu Goniurosaurus lichtenfelderi byla vejce sbírána 

od 16 samic, od 12 samic Goniurosaurus luii a  6 samic od  Hemitheconyx caudicintus. Od 7 samic 

Aeluroscalabotes felinus., které byly v samostatných teráriích, byla sbírána vejce v roce 2009 

a v roce 2012. 
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4.3. Analýza dat 

Statistická analýza byla počítána v programu Statistica vers. 10 (StatSoft 2011). Nejdříve 

jsem otestovala, zda se dva druhy (E. macularius a P. Picta), u kterých byla k dispozici data z více 

teplot, liší v teplotní závislosti rychlosti embryonálního vývinu a zda se rychlost embryonálního 

vývinu odchyluje od obecného modelu Metabolické teorie ekologie (Brown a kol. 2004) 

pro biologické rychlosti. U E. macularius nebyly uvažovány teploty 34 °C a 35° C, protože 

v experimentu byla vejce inkubovaná při takto vysokých teplotách dávána na konci inkubace 

do nižších teplot, aby se vůbec mláďata vylíhla. 

 Testovala jsem tedy, zda je rovnice DR = b0 M 
-0,25

 e
-E/kT

  (Gillooly a kol. 2001) dobrým 

popisem teplotní závislosti rychlosti vývinu. Model byl proložen nelineární regresí odhadující 

parametry b0 a E. U P. picta byla pro zjednodušení brána za M průměrná hmotnosti vajec 

1,42 g a u E. macularius 3, 46 g – průměrná hmotnost vejce uváděná v literatuře (Kratochvíl 

a Frynta 2006). Kromě posouzení proložení modelu jsem otestovala, zda se odhadnutá hodnota 

aktivační energie  shoduje s navrženou hodnotou 0,65 eV (Gillooly a kol. 2001), 

což je předpokládaná hodnota aktivační energie dýchacího řetězce. 

Dále jsem linearizovala vztah zlogaritmováním rychlosti vývinu a vynesením oproti 1/kT  

u druhu Eublepharis macularius. Stejně jako v prvním testu podle Gilloolyho a kol. (2001) 

je předpoklad, že sklon přímky by měl být -E, tedy -0,65. Taktéž byla testována predikce parametru 

E u Paroedura picta ve všech inkubovaných teplotách. A posléze byl test proveden po odebrání 

krajní nejnižší teploty 24 °C, která může způsobovat nelinearitu v závoslosti doby vývninu 

na teplotě. 

Linearizovaný vztah z výše uvedené rovnice (Gillooly a kol. 2001) se dá použít 

k jednoduchému testu paralelismu teplotní závislosti rychlosti vývinu. Porovnávala jsem závislost 

mezi opět druhy Eublepharis macularius a Paroedura picta analýzou kovariance.   

Inkubační doby druhů Paroedura picta, Paroedura vazimba, Goniurosaurus lichtenfelderi, 

Goniurosaurus luii, Aeluroscalabotes felinus, byly porovnávány ve 26 °C neparametrickým 

Kruskal–Wallisovým testem a ve 28 °C byly takto porovnávány druhy Paroedura picta, Paroedura 

vazimba, Paroedura ibitiensis, Goniurosaurus lichtenfelderi, Goniurosaurus luii, Aeluroscalabotes 

felinus a Hemitheconyx caudicinctus. 

Dále jsem otestovala data opět neparametrickým Kruskal–Wallisovým testem ve 28 °C  jako 
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v předchozím testu, ale Hemitheconyx caudicinctus, který se v délce doby vývinu nejvíce liší 

od ostatních druhů byl vyřazen. 

Otestovala jsem také, zda koreluje doba vývinu s hmotností vejce s kontrolou na teplotu 

po vyřazení Hemitheconyx caudicinctus. V posledním testu jsem vynesla doby vývinu oproti 

hmotnostem vajec u všech druhů gekonů při obou dvou teplotách zvlášť.  
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5. Výsledky 

 V tabulce 1 jsou zachycena data pro gekony, která se mi podařilo nasbírat během let 2009 – 

2012. 

DRUH TEPLOTA 

(°C) 

POČET SNESENÝCH 

VAJEC 

POČET VYLÍHLÝCH 

MLÁĎAT 

ROZPTYL V DOBÁCH 

VÝVINU (DNY) 

PP 26 16 12 9 

PP 28 14 9 8 

PA 26 4 0  

PA 28 3 3 1 

PB 26 10 10 3 

PB 28 10 9 6 

PV 26 5 5 5 

PV 28 6 5 2 

GLI 26 12 8 6 

GLI 28 13 10 3 

GLU 26 7 3 2 

GLU 28 7 5 7 

HC 26 7 0  

HC 28 9 3 1 

AF 26 10 9 5 

AF 28 9 3 1 

 

Tabulka 1 vyjadřující poměry snesených vajec a vylíhlých mláďat s dobami rozptylu 

v dobách vývinu pro jednotlivé druhy ve dvou sledovaných teplotách. 

Vysvětlivky: 

GLU - Goniurosaurus luii, GLI - Goniurosaurus lichtenfelderi,  AF - Aeluroscalabotes felinus, 

HC - Hemitheconyx caudicintus, PB - Paroedura ibitiensis, PV - Paroedura vazimba, PP –
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 Paroedura picta, PA - Paroedura androyensis, EM - Eublepharis macularius,  

Nelineární regrese u Paroedura picta proložila průkazný model (p < 0.00001), kde hodnota 

b0 byla odhadnuta na 3,017329 x 10 
10

, hodnota E na 0,732 ± 0,000068 eV, což je průkazně odlišná 

hodnota od předpokládané hodnoty 0,65 eV. 

Tentýž model u Eublepharis macularius byl také vysoce signifikantní (p < 0.00001) 

a odhadl b0  na 1,592170 x 10 
10

, hodnotu E na 0,826 ± 0.000205, což je opět průkazně odlišná 

hodnota od předpokládané hodnoty 0,65.  

V testu závislosti 1/kT na logaritmu rychlosti vývinu jsou u 95-% konfidenčím intervalu 

hodnoty E mimo 0,65eV, proto můžeme předpokládat, že se reálná hodnota E u druhu Eublepharis 

macularius od předpokládané hodnoty E liší. 

Ani 95-% konfidenční interval pro hodnotu parametru E pro Paroedura picta v testu 

závislosti 1/kT na logaritmu rychlosti vývinu nepokrývá  hodnotu 0,65 na. Avšak v testu  

při odebrání dat z nejnižší teploty 24 °C  je E = -0.64310 ±  0.008055 (S.E.) a  neliší se průkazně 

od hodnoty -0,65. 

Test  paralelismu v lineární závislosti mezi 1/kT a logDR pro Eublepharis macularius 

a Paroedura picta prokázal, že se oba druhy neliší v závislosti na teplotě (p > 0.25 pro teplotu 

(1/kT) i její interakci s druhem). 
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DRUH TEPLOTA (°C) HMOTNOST VEJCE (g) DOBA VÝVINU (dny) 

GLU 26 2,66 69,7 

GLU 28 2,78 57,3 

GLI 26 1,62 70,1 

GLI 28 1,63 58,7 

AF 26 1,5 72,5 

AF 28 1,85 61,7 

HC 28 3,04 80 

PB 26 0,43 72,4 

PB 28 0,43 58,6 

PV 26 0,26 73 

PV 28 0,26 56,3 

PP 26 1 74,4 

PP 28 1,01 61,5 

PA 28 0,17 65 

EM 26 3,46 72 

EM 28 3,46 55,5 

 

V tabulce 2 jsou vyneseny průměrné hmotnosti vajec a průměrné doby vývinu všech 

zkoumaných druhů gekonů 

Podle párových post hoc porovnání Kruskal–Wallisovým testem druhů Paroedura picta, 

Paroedura vazimba, Goniurosaurus lichtenfelderi, Goniurosaurus luii, Aeluroscalabotes felinus, 

se od sebe průkazně liší v době inkubace při 26 °C pouze Paroedura picta od Goniurosaurus 

lichtenfelderi (p = 0,02) viz graf 3.  
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Graf 1. Doby vývinu (ve dnech) pro různé druhy gekonů ve 26 °C 

 

V témže testu pro druhy Paroedura picta, Paroedura vazimba, Paroedura ibityensis, 

Goniurosaurus lichtenfelderi, Goniurosaurus luii, Aeluroscalabotes felinus a Hemitheconyx 

caudicinctus ve 28 °C se od sebe lišily doby vývinů druhů Hemitheconyx caudicinctus a Paroedura 

vazimba (p = 0,01). 
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Graf 2. Doby vývinu (ve dnech) pro různé druhy gekonů ve 28 °C 

 

U párového testování po odebrání druhu Hemitheconyx caudicinctus, s výrazně delší dobou 

vývinu se od sebe odlišovaly Paroedura vazimba od  Aeluroscalabotes felinus (p =  0,033) 

a Paroedura vazimba a Paroedura picta (p =0,02). 
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Graf 3. vyjadřující vztah doby vývinu na hmotnosti vejce při 26 °C a 28 °C.  Zahrnuje druhy 

Paroedura picta, Paroedura androyensis, Paroedura ibytiensis, Paroedura vazimba, Goniurosaurus 

lichtenfelderi, Goniurosaurus luii, Hemitheconyx caudicintus, Aeluroscalabotes felinus, 

Eublepharis macularius. 

Doba vývinu ani při jedné z teplot nekoreluje s hmotností vejce (p > 0,2) viz graf 3. 
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6. Diskuze  

Nejprve jsem se ve své práci zaměřila na odfiltrování teploty. Z kapitoly 2.1 je patrné, 

že odfiltrování teploty výběrem užšího rozmezí inkubačních teplot vzniká mnoho chyb. 

Lepší odfitrování teploty navrhl Gillooly a kol. (2001) založené na reakční kinetice 

(Boltzmann-Arheniově vztahu). Tento vztah jsem testovala u dvou druhů gekonů. Souhrnně 

můžeme u obou zkoumaných druhů Paroedura picta i Eublepharis macularius konstatovat, 

že teplotní závislost odpovídá Boltzman-Arheniovu vztahu a oba druhy tedy mají podobnou 

závislost na teplotě, avšak aktivační energie nejspíše není očekávaných 0,65 eV (i když 

u Paroedura picta po vyloučeni „extremní“ teploty vychází 0,65 eV), ale vyšší. Dobu vývinu 

tak nejspíš limituje jiný proces než teplotní závislost aktivity enzymů dýchacího řetězce.  

Dále jsem tedy porovnávala druhy ve stejných teplotách inkubace, toto řešení považuji 

za nejlepší eliminaci chyb potenciálně vzniklých statistickou kontrolou teploty. Při porovnávání 

uvažuji, že samice snáší vejce v podobných vývojových stádiích. Avšak druhy gekonů s pevnou 

skořápkou snáší vejce v ranějších fázích embryonálního vývinu (průměrná fáze 25) než ti s vejci 

s kožovitou skořápkou (průměrná fáze 28). Embryonální vývin byl detailně zkoumán pouze u dvou 

zástupců gekonů Eublepharius macularis (Wise a kol. 2009) a Paroedura picta (Noro a kol. 2009) 

a potvrzuje závěr, že Paroedura snáší vejce v ranějších stádiích embryogeneze.  

Pike a kol. (2012) zjistili, že u gekonů doba vývinu pozitivně korelovala s objemem vejce 

a že vejce s pevnou skořápkou mají prokazatelně delší dobu inkubace ku velikosti vejce než vejce 

s kožovitou skořápkou. Rychlost vývinu u gekonů bude nejspíše průměrná v porovnání s ostatními 

druhy ještěrů (Noro a kol. 2009), ačkoliv se vejce Paroedura picta  vyvíjela při podobné teplotě 28 

°C dvakrát pomaleji než vejce Anolis sagrei ve 27 °C (Sanger a kol. 2008). 

Následně jsem porovnávala doby vývinu různých druhů zvlášť ve dvou teplotách a celkové 

výsledky nenaznačují pozitivní korelaci.  

Párové porovnání Kruskal–Wallisovým testem ve 26 °C ukázalo, že se v době vývinu 

průkazně lišili pouze Paroedura picta od Goniurosaurus lichtenfelderi, kteří jsou fylogeneticky 

od sebe hodně vzdálení. Ačkoliv má Paroedura picta menší průměrnou hmotností vejce 

0,99 g oproti Goniurosaurus lichtenfelderi - 1,7 g, měla ve 26 °C průměrnou dobu vývinu 74,4 dní 

a ve 28 °C 61,5 dní, oproti tomu Goniurosaurus lichtenfelderi ve 26 °C  měl průměrnou dobu 

vývinu 70,1 dní a ve 28 °C 58,7 dní. Rozdíl v ontogenetickém stádiu při snesení by mohl vysvětlit 
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tyto rozdílné doby vývinu.  

Při stejném porovnání, ale v teplotě 28 °C se od sebe lišily doby vývinů druhů 

Hemitheconyx caudicinctus a Paroedura vazimba, které také nejsou blízce příbuzné. Po vyřazení 

Hemitheconyx caudicinctus, který se v délce doby vývinu nejvíce liší od ostatních druhů, se od sebe 

odlišovaly Paroedura vazimba od Aeluroscalabotes felinus a Paroedura vazimba s Paroedurou 

pictou. Data o inkubační době u P. vazimba měla dosti velký rozptyl, což by mohlo vysvětlovat 

statisticky signifikantní rozdíly. 

Hemitheconyx caudicintus má výrazně delší doby vývinu než ostatní zkoumané druhy 

gekonů (v průměru 80 dní). To by mohlo vysvětlit načasování líhnutí mláďat do vlhčího období, 

tedy určitý stupeň diapauzy, které zajistí jejich lepší přežití. Bragg a kol. (2000) zjistili, že v zajetí 

Hemitheconyx caudicinctus snáší vejce od ledna do června čili sezonně, stejně tak snášela i naše 

pokusná zvířata. Hemitheconyx caudicinctus žije v oblasti států Guinejského zálivu, kde jsou jedno 

nebo dvě výrazná období dešťů – tedy značná sezonalita, která podporuje myšlenku diapauzy. (Uetz 

a kol. 2013) Přítomnost diapauzy může totiž vnášet také mnohem větší variabilitu v délkách vývinu, 

tím pádem větší rozptyl v dobách vývinu.  

Asi nejlepší doklad, že pozitivní korelace mezi hmotností vejce a dobou vývinu není, 

můžeme vidět na sesterských druzích rodu Paroedura. U Paroedura androyensis se podařilo sice 

odinkubavat vejce pouze v teplotě 28 °C, při porovnání dob vývinu Paroedura picta a Paroedura 

androyensis ve 28 °C, kdy má Paroedura picta průměrnou hmotnost vejce 0,99 g a délku vývinu 

62, 5 dne (n = 13), a Paroedura androyensis s průměrnou hmotností vejce 0,17 g  a délkou vývinu 

65 dní (n = 3) je vidět, že ačkoliv je hmotnost vajec Paroedura androyensis téměř šestkrát menší, 

doby vývinu jsou téměř totožné.  

I po celkovém vynesení doby vývinu na hmotnosti vejce pro všechny druhy zvlášť při 26 °C 

a 28 °C není vidět žádná výrazná korelace viz graf 3. 

Vnitrodruhová data v kapitole 3 také nenaznačují, že mezi hmotností vejce a dobou vývinu 

by byl nějaký silný jednoznačný vztah, navíc kvůli diskutovaným chybám není vhodné nějaký trend 

zobecňovat. Vnitrodruhové studie také kvůli malé variabilitě neposkytují věrohodný zdroj 

pro zkoumání závislosti mezi dobou vývinu a velikostí, proto jsem se ve své analýze dalším 

výzkumem uvnitř skupiny gekonů již nezabývala. 

Vysvětlením, proč je vidět pozitivní korelace mezi dobou vývinu a hmotností vejce 
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na velkých taxonomických škálách, můžou být chyby či fylogenetická příslušnost velkých taxonů 

při těchto velkých srovnávacích studiích, nebo také to, že vejce sice může zrychlit svůj embryonální 

vývin (viz např. Anolis; Sanger a kol. 2008), ale jen do určité míry (Van der Have a de Jong 1996) 

a pak musí prodloužit dobu vývinu, což se při porovnávání na velkém měřítku projeví pozitivní 

korelací.  

Studie (Pike a kol. 2012), která také potvrzuje pozitivní korelaci na menším taxonomickém 

měřítku mezi gekony obsahuje chyby, které jsem našla, když jsem se data také pokoušela 

analyzovat. Musíme brát v potaz, že analyzovaná data jsou z různých zdrojů a zabezpečení 

konstantní teploty inkubace není příliš přesné, chyby vznikají už jen při výběru rozmezí teplot. 

Viz kapitola komplikace teplota. Výsledky mé analýzy se celkově neshodují s pozitivní korelací 

mezi dobou vývinu a hmotností vejce.  

V dalších studiích by bylo dobré otestovat i jiné blízce příbuzné druhy gekonů v ostatních 

čeledích a porovnat jejich doby vývinu. Avšak jen pro odchování jedinců v zajetí tak, aby 

se množili, je nutné znát detailně ekologii daného druhu a je časově náročné sesbírat vetší množství 

dat při větší úmrtnosti vajec, popř. nepříliš častému snášení samic. 
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