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1 Úvod 

Úvahy o vztahu mezi velikostí vejce a dobou jeho vývinu lze rozdělit do 

zhruba dvou hlavních myšlenkových proudů. Ačkoliv se tyto myšlenky mohou týkat 

různých skupin živočichů (např. Gillooly a Dodson 2000), takřka všechny se vztahují 

k výzkumu plazů (Birchard a Marcellini 1996, Deeming a kol. 2006, Demarco 1996). 

První vychází spíše z teorie a je spojený s myšlenkou o trade-off mezi velikostí 

těla a dobou vývinu, která je založena na předpokladu, že výhoda mít větší vejce, 

potažmo mládě, je vykoupena delší dobou nezbytnou pro embryonální vývin (Roff 

2000). V souladu 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 

rychlost metabolismu.  

 

Druhá skupina hypotéz o vztahu mezi velikostí vejce a dobou vývinu 

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). 

V diplomové práci jsem se zaměřila na formulování specifických hypotéz o 

vztahu mezi dobou vývinu a velikostí vejce v rámci obou výše zmíněných 

myšlenkových proudů. Dalším cílem bylo shrnout poznatky o vztahu mezi velikostí 

vejce (mláděte) a dobou vývinu ve studiích plazů, které byly dělány na vnitrodruhové a 

mezidruhové úrovni. Testování tohoto vztahu je však komplikováno mnoha 

zavádějícími faktory – za nejpodstatnější bývá považována inkubační teplota (Gillooly a 

kol. 2001), věnovala jsem tedy pozornost rozboru těchto faktorů a tomu, jak s nimi 

autoři předchozích studií nakládali. Pro velké riziko přítomnosti nekontrolovatelných 
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zavádějících faktorů při testování vztahu mezi velikostí a dobou vývinu na mezidruhové 

úrovni a naopak pro malou variabilitu, která by poskytovala věrohodná data pro 

zkoumání tohoto vztahu na vnitrodruhové úrovni, jsem zvolila ke zkoumání blízce 

příbuzné druhy s podobnou reprodukční biologií, u nichž je větší variabilita oproti 

vnitrodruhovým studiím a sníží se riziko chyb spojených s  mezidruhovými testy na 

vyšší fylogenetické škále. Konkrétně jsem vybrala blízce příbuzné druhy gekonů dvou 

fylogenetických linií, které se liší se velikosti vajec a inkubovala je při kontrolovaných 

stejných teplotách. Výsledky takto otestovaného vztahu mezi dobou vývinu a hmotnosti 

vejce jsem porovnala s mezidruhovými a vnitrodruhovými studiemi u plazů a také jsem 

porovnávala u této skupiny kvantitativní predikce pro vztah mezi dobou vývinu a 

hmotností podle Metabolické teorie ekologie. 
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2 Literární p řehled: 

2.1  Hypotézy popisující vztah mezi dobou vývinu a hmotností vejce 

2.1.1 Hypotézy o čekávající pozitivní korelaci mezi dobou vývinu a ve likostí 

vejce 

 

Již v úvodu je zmíněno, že hypotéza očekávající pozitivní korelaci mezi dobou 

vývinu a velikostí těla se vztahuje k úvaze, že výhoda mít větší vejce, potažmo mládě, 

je vykoupena delší dobou embryonálního vývinu (Roff 2000). 

Větší velikost by mohla mláděti přinášet výhody ve vnitro- i mezidruhové 

kompetici, případně by díky ní mohlo snáze unikat predaci. Předpokládá se, že delší 

embryonální vývin je obecně nevýhodný, protože vystavuje nepohyblivé embryo delší 

dobu predátorům vajec (u plazů je známá predace např. ze strany mravenců či 

vejcožravých plazů; Huang a kol. 2013) či napadením parazity (např. bakteriální či 

houbové infekce; Huang a kol. 2013). Delší doba inkubace by také mohla zvyšovat 

riziko expozice pro vejce nepříznivým podmínkám prostředí (vyschnutí, či naopak 

přemokření, extrémní teploty; Ewert a Nelson 1991; Warner a kol. 2010). Další 

nevýhodou by mohlo být příliš pozdní vylíhnutí během sezóny, kdy se může zvyšovat 

kompetice, či by si mládě nemuselo tvořit zásoby před obdobím sucha či před hibernací 

(např. Ewert a Wilson 1996; Phillips a Millar 1998).  

U živočichů s rodičovskou péčí formou hlídání snůšky, což se u plazů vyskytuje 

např. u krokodýlů (Gardiner 2002), prodloužení doby vývinu zvyšuje náklady pro 

rodiče. Uvažuje se i o tom, že právě zkrácení doby vývinu díky lepším termoregulačním 

schopnostem matky než velmi omezeně pohyblivého embrya vedlo u plazů 

z chladnějšího klimatu k tlaku na delší zadržování vajec v těle a tedy až ke vzniku 

živorodosti (Mell 1929, podle Deeming 2004). 
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Zatímco větší mláďata obecně za většiny okolností pravděpodobně budou 

zdatnější než mláďata menší (Packard a kol. 1999), největší mláďata nemusí být vždy 

optimálním řešením pro dané ekologické okolnosti z hlediska zdatnosti samice (Lack 

1954, podle Deeming 2004; Sinervo a Doughty 1996). Živočichové tedy často řeší 

trade-off mezi velikostí a počtem vajec, do jehož výsledku by se mohlo promítat i 

prodloužení doby vývinu se zvětšující se velikostí vajec. Větší druhy plazů s variabilní 

snůškou investují reprodukční úsilí do většího počtu vzhledem k velikosti samice 

relativně malých vajec, zatímco menší druhy mají několik relativně velkých vajec. 

Několik linií však vyvinulo tzv. invariantní snůšku (Shine a Greer 1991). U jedné této 

skupiny (gekoni čeledi Eublepharidae) byl popsán naprosto výjimečný izometrický 

vztah mezi velikostí vejce a velikostí samice (Kratochvíl a Frynta 2006). Autoři 

argumentují, že existence izometrického vztahu naznačuje, že by buď nemusel existovat 

vztah mezi velikostí vajec a dobou vývinu, nebo že nárůst doby vývinu aspoň u 

některých skupin není rozhodující pro mezidruhovou alometrii ve velikosti vajec. 

V souladu s myšlenkou trade-off založené na představě o nutné provázanosti 

délky embryonálního vývinu a velikosti vejce jsou i předpoklady Metabolické teorie 

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

růstu mají stejnou závislost na hmotnosti a teplotě, protože jsou funkčně provázané přes 

základní limitující proces, kterým je na hmotnosti a teplotě silně závislá rychlost 

metabolismu. Metabolická teorie ekologie tedy navrhuje jasné kvantitativní predikce 

pro vztah mezi dobou vývinu a hmotností a umožňuje tak snadné testování.  

 

Autoři Metabolické teorie ekologie, Brown a kol. (2004), popsali vliv velikosti 

těla a teploty na rychlost metabolismu. Za metabolismus považuji všechny enzymatické 

reakce, při nichž dochází k přeměně látek a energií v organismu. Za nárůst rychlosti 

metabolismu s velikostí jsou podle autorů Metabolické teorie ekologie zodpovědné 

větvící se rozvodné systémy (cévní soustava, plíce, vylučovací soustava), jejichž rozsah 

musí nutně růst s velikostí těla. Avšak rychlost metabolismu nenarůstá s mocninou 1, ale 

(aspoň podle autorů Metabolické teorie ekologie) s mocninou ¾, což by mělo odpovídat 

optimálnímu uspořádání rozvodných soustav. Takový exponent je podle nich ve 

škálování skoro všech biologických procesů u většiny mnohobuněčných eukaryotických 

organismů. Teplota pak v rámci Metabolické teorie ekologie ovlivňuje rychlost 

metabolismu podle reakční kinetiky. 
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Závislost rychlosti individuálního metabolismu (I) na hmotnosti (M) a 

absolutní teplotě (T) lze pak podle této teorie popsat rovnicí: 

 I = b0 M 0,75 e-E/kT, 

kde b0 je druhově specifická normalizační konstanta, E aktivační energie a k 

Boltzmann-Arrhéniova konstanta, e je Eulerovo číslo. 

Hmotnostně specifický metabolismus B se však na jednotku hmotnosti u živočichů 

zmenšuje se vzrůstající velikostí, jak vyjadřuje rovnice:  

 B ~ b0 M -0,25 e-E/kT 

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

(DR), což je převrácená hodnota délky vývinu, by měla odpovídat zmíněné rovnici, 

protože předpokládají, že všechny biologické rychlosti jsou funkčně spjaty 

s metabolismem: 

 DR = b0 M -0,25 e-E/kT 
U E předpokládali hodnotu 0,65 eV, která by měla odpovídat aktivační energii 

dýchacího řetězce.  

Univerzalita ¾ koeficientu byla už minulosti zpochybňována některými pracemi 

a později i samotnými autory původní verze Metabolické teorie ekologie, protože byla 

nalezena variabilita ve škálovacím koeficientu u řady skupin organismů (např. Clarke a 

Johnston 1999; Glacier 2005; Isaac a Carbone 2010). Odchylky od ¾ mocniny tedy 

komplikují vztah mezi velikostí vejce a rychlosti vývinu a asi i kvůli tomu tento vztah 

nebude takový, jak si ho Metabolická teorie ekologie představuje. 
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2.1.2 Volný vztah mezi dobou vývinu a velikostí vej ce  

Vztah mezi velikostí a dobou vývinu mohou ovlivňovat i jiné mechanismy než 

metabolismus. Berven a kol. 1979 (podle Van der Have a de Jong 1996) předložili data 

dokládající, že rychlost růstu a rychlost diferenciace – vývinu, jsou kontrolovány 

různými a funkčně do jisté míry oddělenými mechanismy. Van der Have a de Jong 

(1996) pak upozornili, že embryonální vývin probíhá jako diferenciace a migrace 

buněk, kdežto růst embrya jejich zvětšováním či zvyšováním jejich počtu. Hlavní 

složkou ovlivňující růst je syntéza proteinů, kdežto dělení buněk v buněčném cyklu 

ovlivňuje rychlost replikace DNA. Oba tyto procesy jsou tedy regulovány funkčně 

oddělenými mechanismy a nemusely by být nutně úzce korelovány. Tomuto pohledu 

nasvědčuje i jejich odlišná závislost na podmínkách prostředí, především na teplotě 

prostředí, což vede u ektotermů k dosti obecně pozorovanému trendu zvaném 

temperature size rule (Atkinson a Sibly 1997). Podle tohoto pravidla organismy 

dospívají později, ale při větší tělesné velikosti v nízkých teplotách než v teplotách 

vysokých. Mechanismem tohoto pravidla může být závislost průměrné velikosti buněk 

na teplotě. V teplejších podmínkách byli pozorováni jedinci s menší průměrnou 

velikostí buněk. Zdá se, že za vyšších teplot se buňky dělí rychleji vzhledem k rychlosti 

svého růstu. Rychlost růstu se může během evoluce značně lišit i u blízce příbuzných 

organismů. Různé rychlosti růstu např. mezi druhy rodu Drosophila podrobně ukázali 

Gilbert a De Jong (2001). 

Značnou nezávislost rychlosti vývinu a růstu během ontogeneze však asi nejlépe 

popisuje model Nijhouta a kol. (2010) u posledního stádia housenek lišaje Manduca 

sexta. U housenek Manduca sexta byla přesně určena závislost růstu a doby vývinu 

během posledního larválního stádia na třech stejných parametrech: 1) kritické hmotnosti 

housenky nutné pro započetí metamorfózy, bez jejíhož dosažení pokračuje trvání 

stávajícího stádia, 2) doba od dosažení kritické hmotnosti potřebná ke kompletnímu 

vymizení juvenilního hormonu potřebné k zahájení metamorfózy, 3) doba, která 

vyjadřuje, zda se podprahové hladiny juvenilního hormonu vyskytly během 

„fotoperiodické brány“ (která je otevřená pouze určitou část dne), pokud hladiny nejsou 

náležité během této periody, růst i vývin se prodlužují o další den. Růst a vývin tedy 

souvisí se třemi stejnými parametry, ale každý jinak. Celkový vztah mezi konečnou 

velikostí a dobou vývinu je přes veškerou skutečnou variabilitu pozorovanou u 
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housenek u těchto tří proměnných sice pozitivní, na menších měřítkách se ale růst a 

vývin mohou měnit nezávisle a někdy dokonce mezi oběma veličinami může být vztah 

negativní. 
 Detailní popis, jakým se mění rychlost růstu a vývinu u plazů nebyl zjištěn tak 

podrobně jako u hmyzu (D’Amico a kol. 2001). Vývin plazů je obvykle popsán ve 

vývojových stádiích, která popisují vlastnosti embryí na základě jejich morfologie, ale 

nemusí nutně souviset s konkrétním časem během inkubace. U gekonů jsou dobře 

popsána vývojová stádia u druhů Eublepharius macularis (Wise a kol. 2009) a 

Paroedura picta (Noro a kol. 2009) a umožňují tedy podrobné rozfázování a 

porovnávání vývinu embryí gekonů. Některé práce 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. Také průběh přírůstku biomasy probíhá 

v embryonálním vývinu nepravidelně. Příbytek biomasy většinou probíhá 

exponenciálně a jak je patrné z obr. 1, k největšímu růstu dochází tedy až ke konci 

inkubační doby, kdy je již většina orgánů založena a pouze se zvětšuje jejich velikost 

(Deeming a kol. 2004). 

 

 

  

R
el

at
iv

ní
 h

m
ot

no
st

 e
m

br
ya

 k
u 

hm
ot

no
st

i 
m

lá
dě

te
 

Relativní doba vývinu



 

13 

 

Obr. 1 Diferenciace a přírůstek čisté hmotnosti embrya kuřete. Osa Y je 

poměrná ku konečné  hmotnosti mláděte a osa X jejím podílem na celkové době vývinu 

(od ovulace). Černé body představují po sobě jdoucí dny vývinu embrya kuřete. 

Gastrulace se objevuje od nultého dne do prvního dne a tvar růstové křivky spojený 

s fází vývinu je typický pro plazy a ptáky. Tři šipky (^) na ose X znázorňují zleva 

doprava průměrnou fázi kladení vajec želv, krokodýlů, a šupinatých plazů (podle 

Deeming a kol. 2004) 

 

Rychlost růstu není tedy během ontogeneze lineární a pozdní nárůst většiny 

biomasy při embryonálním vývinu dokumentují i studie dalších druhů plazů. U scinků 

Morethia boulengeri a Morethia adalaidensis byla měřena spotřeba energie 

v embryonálním vývinu pomocí rychlosti spotřeby kyslíku, která je měřítkem rychlosti 

metabolismu (Thompson a Russell, 1999). Thompson a Stewart (1997) zjistili, že vejce 

scinka Eumeces fasciatus zvyšují prudce rychlost spotřeby kyslíku až po 40% doby 

vývinu v době zvýšené rychlosti růstu. U želvy bahenní Emys orbicularis váží embryo 

v polovině doby vývinu (tzn. 30. den) pouze okolo 0,5 g, což je sedmina konečné 

dosažené váhy (Vladimirova a kol. 2005). Malá změna doby inkubace v období 

nejrychlejšího přírůstku by tedy měla mít dramatické dopady na velikost vylíhlého 

mláděte. 

Ze shromážděných údajů se tedy zdá, že embryonální vývin nemusí být 

ovlivňován jen rychlostí metabolismu, ale i jinými procesy jako je buněčný růst a 

diferenciace. 
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2.2  Obecné komplikace testování vztahu mezi velikostí vejce a dobou 

vývinu 

Vztah mezi velikostí vejce a dobou vývinu byl u plazů testován na mezidruhové 

i vnitrodruhové úrovni. Obě úrovně však mají své charakteristické komplikace pro 

testování vztahu a mezidruhové komplikace navíc již v sobě obsahují i vnitrodruhové 

problémy. 

2.2.1 Komplikace ve vnitrodruhovém výzkumu 

Hlavními komplikacemi testování vztahu mezi velikostí vejce a dobou vývinu 

při vnitrodruhovém srovnání jsou patrně vlivy fyzikálního prostředí (teplota a vlhkost) a 

synchronizace líhnutí. Líhnutí v různých podmínkách a synchronizace líhnutí mohou 

mít vliv na stádium při líhnutí, které nemusí být u všech mláďat stejné. Některé studie 

např. Gillooly a Dodson (2000) zkoumaly ve svých pracích vztah mezi velikostí 

vylíhnutého mláděte a dobou vývinu. Teplota a vlhkost prostředí u plazů mohou 

ovlivňovat hmotnost narozených mláďat - ze stejně velkých vajec se líhnou různě velcí 

jedinci, což může působit potíže při zkoumání vztahu mezi velikostí mláděte a dobou 

vývinu. 

2.2.1.1 Teplota a vlhkost  

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

mláděte, avšak jakým způsobem není zcela jednoznačné. U 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. Důvodem 

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.  
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 V závislosti na vlhkosti substrátu, který ovlivňuje příjem vody vejcem, se 

líhnout mláďata různě velká. Větší jedinci se při vyšší vlhkosti  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 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 vysvětlují Philips a Packard (1994) tím, že ve vlhku většina embryí 

nespotřebuje celý žloutkový váček. 

Laboratorní výsledky mnoha studií poukazují na působení interakce teploty 

v kombinaci s vlhkostí, která ovlivňuje velikost narozeného mláděte přes jejich vliv na 

metabolismus embrya a vodní rovnováhu ve vejci (např. Ackerman a kol. 1985). Obecně 

platí, že z vajec inkubovaných při nízkých teplotách a za vlhkých podmínek se líhnou relativně 

větší mláďata s malým množstvím reziduálního žloutku a vejce inkubovaná při vysokých 

teplotách a suchu produkují relativně menší mláďata s velkým množstvím reziduálního žloutku 

(Packard 1999). Příčinou je patrně výsledek interakce mezi teplotou a vlhkostí na vodní 

dynamiku vajec. Zatímco vejce absorbují více vody ve vlhku než za sucha, absorpce vody klesá 

s nárůstem teploty, protože se zvýšeným metabolismem embrya se zvyšuje i teplota vejce 

vzhledem k prostředí. Dokonce i malé zvýšení teploty vejce má za následek vyšší odpařování 

vody z vejce. Tento efekt je obzvláště výrazný v pozdějším vývinu, kdy embryo rychle roste a 

zvyšuje metabolismus. Konverze živin ze žloutku do embryonální tkáně je tak ovlivněna 

množstvím absorpce vody vejcem. U jiných druhů však nebyl zjištěn významný vliv teploty na 

velikost mĺáďat při variabilitě vlhkosti, např. u krokodýla Alligator mississippiensis (Allsteadt a 

Lang, 1995), či želv Trionyx triunguis (Leshem a kol. 1991) a Emydura signata (Booth 1998).  

 

2.2.1.2 Spole čné 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. 
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Pro komplikace způsobené teplotou a vlhkostí by při vnitrodruhovém srovnání 

vztahu mezi velikostí vejce a dobou vývinu měla být důsledně kontrolována teplota a 

vlhkost a bylo by lepší počítat s hmotností vejce při snesení než s hmotností vylíhlého 

mláděte.  

2.2.2 Komplikace v mezidruhovém výzkumu 

2.2.2.1 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 u Crocodylus johnstoni, kde je rozdíl v době inkubace 

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 vejce mnohých menších druhů (např. někteří gekoni (Kratochvíl, osobní 

sdělení)) se vyvíjejí 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. Vynesením log-transformované na hmotnost 

normované rychlosti metabolismu proti 1/kT pro různé taxonomické skupiny by měly 

vyjít přímky se sklonem -E. U aerobních mikrobů, rostlin, mnohobuněčných 

bezobratlých, ryb, obojživelníků, plazů a ptáků i savců proložili daty přímky 
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s podobným sklonem odpovídajícím aktivační energii 0,41- 0,74 eV, průměr pro 

všechny skupiny byl 0, 62 eV (podobný předpokládané hodnotě pro aktivační energii 

dýchacího řetězce). 

Dettlaff (1995) zavedla pro měření doby vývinu jiné měřítko než je 

astronomický čas, protože jeho jednotky (dny, minuty...) podle ní poskytují velmi 

omezené informace, užitečné v každém případě pouze pro daný druh organismů a pro 

určité specifické podmínky. Zkoumala dobu mezi dvěma následujícími embryonálními 

stádii a zjistila, že se doba mezi dvěma fázemi proporčně s teplotou nemění. Z této 

úvahy tedy vyvodila, že trvání všech fází vývinu by mělo být ovlivněno teplotou 

stejným způsobem. Jarošík a kol. (2004) na základě dat o bezobratlých, hmyzu, 

obojživelnících a rybách potvrdili obecnost tohoto pozorování. 
2.2.2.2  Homologie stádií 

Pokud chceme správně počítat dobu inkubace, měli bychom uvažovat celkovou 

dobu od oplození po dosažení určitého jasně definovaného stádia. 

Počáteční srovnávací bod se nejčastěji spojuje s kladením vajec, avšak množství 

vývoje dokončeného před snesením vejce je u plazů značně odlišné (Andrews a Mathies 

2000). Taktéž může být odlišné stádium při líhnutí, které komplikuje srovnatelnost při 

srovnávání vztahu mezi dobou vývinu a hmotností vylíhlého mláděte. 

Obecně haterie a želvy a kladou vejce ve stádiu gastruly a krokodýli ve stádiu 

neuruly, tedy v časných stádiích embryonálního vývinu oproti šupinatým plazům 

snášejícím v pozdějších stadiích embryonálního vývinu (Andrews v Deeming 2004). 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 modelových druhů gekonů 

s rozdílnou pevností skořápky, kdy samice Eublepharius macularis snáší vejce 

v pokročilejším stadiu (Wise a kol. 2009) oproti druhu Paroedura picta (Noro a kol. 

2009). 
 Autoři velkých mezidruhových studií (např. Deeming a kol. 2006; Gillooly a 

Dodson 2000) však potenciální rozdíly ve stadiu embrya při snesení zanedbávají, a to 

vnáší do jejich výzkumu potenciálně velké množství chyb. Gillooly a kol. (2008) se 

snažili srovnávat potenciálně homologická stádia při líhnutí, ale neuvažovali 
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zde  heterochronii ve stádiu líhnutí či kladení. Markow a kol. (2001), kteří studovali 

octomilky, zjistili, že ke kladení vajíček může docházet několik minut po oplodnění, ale 

oplodněná vajíčka také mohou být zadržovaná. Fenotypově plastické zadržování 

propagulí  v těle matky tak může výrazně ovlivnit testovaný vztah. 

2.2.2.3 Složení vejce  

 Některé práce např. Gillooly a Dodson (2000), Deeming a kol. (2006) ve 

zkoumání vztahu mezi velikostí vejce a dobou vývinu používají jen hmotnost vejce 

při snesení, ta však nemusí být u všech druhů ve stejném vztahu s hmotností čerstvě 

vylíhlého mláděte. Parametr velikost vejce není tady jednoznačně definován, a proto se 

v této kapitole se zabývám neporovnatelností vajec kvůli odlišnému složení. 

 Vejce vejcorodých plazů musí obsahovat energii dostatečnou pro celý 

embryonální růst a vývin a někdy i pro část postembryonálního období. Tato energie je 

získávána ze žloutkového váčku, k metabolismu je také potřebný dostatek vody, avšak 

vejce různých druhů se liší v jednotlivých parametrech. V celkovém vztahu mezi 

hmotností vejce a hmotností vejce při snesení je řada faktorů, které jej ovlivňují. Jsou to 

především vodní režim vejce, tedy poměr mezi čistou a suchou váhou vejce, využití 

žloutkového váčku a poměr mezi množstvím lipidů a proteinů mezi druhy, těmto 

faktorům se věnuji v následujících odstavcích. 

Vodní režim vejce a využití žloutkového váčku 

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. V souvislosti s vodním režimem vejce u plazů totiž existují dva různé typy 

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

objem ani hmotnost díky příjmu vody 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. 

 V souvislosti s měřením obsahu vody ve vejci se používá celková spotřeba 

kyslíku během inkubace TotO2 g
-1 souvisící s celkovými náklady spojenými s vývinem 
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embrya (Vleck a Hoyet v Deeming a Ferguson 1991). Při porovnávání celkové spotřeby 

kyslíku během inkubace TotO2 g-1 s počáteční čistou váhou vejce bylo dokázáno, že 

menší vejce spotřebují relativně více kyslíku na gram než větší vejce. Také po srovnání 

rovnic mezi TotO2 g-1 a počáteční hmotností suchého obsahu vejce a TotO2 g-1 a 

počáteční čistou váhou vejce vychází, že větší vejce plazů obsahují více vody a 

skořápky než malá vejce např. drobných ještěrů, kteří mají kožovitou skořápku, 

obsahují menší počáteční obsah vody ve vejci a téměř žádný bílek (Tracy and Snell, 

1985). Proto je pro srovnávání plazů s kožovitými skořápkami vhodnější používat suchý 

obsah vejce než počáteční čerstvou hmotnost vejce (Ar a kol. v Deeming 2004). 

Při embryonálním vývinu se u některých druhů spotřebuje celý žloutkový váček 

na růst a vývin jedince, např. u některých druhů gekonů, př. Hemidactylus turcicus 

turcicus (Ar a kol. v Deeming 2004), Gekko japonicus (Ji 1992) stejně tak jako u 

malých ještěrů např. Lacerta sicula a Mesalina guttulata guttulata (Ar a kol. v Deeming 

2004), mláďata jiných druhů spotřebovávají jeho část až po vylíhnutí. Jiné druhy plazů 

např želva Caretta caretta (Congdon a Gibbons 1985, podle Deeming 2004) a Alligator 

mississippiensis zase spotřebovávají jeho část až po vylíhnutí (Ar a kol. v Deeming 

2004), tento jev může tedy být zodpovědný za mezidruhové rozdíly ve vztahu mezi 

hmotností vejce při snesení a velikostí mláděte při líhnutí.  

Poměr mezi množstvím lipidů a proteinů mezi druhy 

Vejce plazů obsahuje makronutrientů čili sacharidy, proteiny a tuky, i 

mikronutrienty jako jsou vitamíny, minerály a antioxidanty. Jednotlivé druhy se mezi 

sebou liší v obsahu těchto složek, např. v obsahu lipidů a proteinů (Thomson a Speake 

v Deeming 2004). Rozdíly v obsahu lipidů byly dokumentovány např. u krokodýlů, 

jejichž vejce jsou podobnější ptačím, mají však menší obsah lipidů nebo želv, kde 

sušina žloutku u druhů s kožovitou skořápkou obsahuje více lipidů než u těch s pevnou 

(33 % vs. 26%) (Congdon a Gibbons 1985, podle Deeming 2004). Samice mohou 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). 

Vejce jednotlivých druhů plazů se liší v poměru čisté hmotnosti embrya, 

žloutkovým váčkem a bílkem a působí tak komplikace při porovnávání velikosti vejce. 

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

případně alespoň hmotnost jeho sušiny. Ve svém výzkumu však předpokládám, že 
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blízce příbuzné druhy mají podobné složení vejce, proto působení odlišného složení 

vejce zanedbávám. 

 

2.2.2.4 Diapauza  

 Vývoj plazích embryí může být dočasně pozastaven před i po snesení vejce. 

Zastavení vývinu může být fakultativní reakcí na podmínky prostředí nebo se 

u  některých druhů vyskytuje tipicky v embryonálním vývinu. Zastavení vývinu po 

snesení vajec se nazývá diapauza (Ewert v Deeming a Ferguson 1991). 

Embryonální diapauza byla zjištěna u několika druhů želv, chameleonů a snad i 

varanů. Vývin se zastavuje zpravidla ve fázi gastruly. Želvy se známou nebo 

předpokládanou embryonální diapauzou patří do rodiny Chelidae, Kinosternidae, 

Emydidae, Testudinidae a Trionychidae (Ewert v Deeming a Ferguson 1991). 

Konkrétně to jsou druhy např. Elseya dentata (Kennett 1999), Chelodina expansa 

(Booth 1998) a druhy rodů Kinosternon, Staurotypus, a Rhinoclemmys (Ewert and 

Wilson, 1996). Z chameleónů je známá u rodů Chamaeleo a Furcifer (Bons a Bons 

1960, podle Deeming 2004; Blanc 1970, podle Deeming 2004; Nečas 1999, 

podle Andrews a Donoghue 2004). Kupříkladu Chamaeleo calyptratus má diapauzu ve 

stavu gastruly, která zabírá zhruba třetinu celkové doby vývinu (Andrews a Donoghue 

2004). Diapauza je charakteristická pro druhy žijící v sezonním podnebí. V teplých 

oblastech je diapauze spojena se snášením vajec na podzim. Vývin ustává až do jara a je 

důležité určité trvání chladných teplot, aby se embrya začala znovu vyvíjet (Ewert a 

Wilson 1996, podle Deeming 2004). Diapauza může být také fakultativní podle ročního 

období, kdy samice snáší vejce. Např. vejce floridské želvy Kinosternon baurii, která 

jsou snesena na jaře, se líhnou bez diapauzy na podzim, oproti tomu ta, co jsou snesena 

na podzim, se líhnou až na podzim dalšího roku (Ewert a Wilson 1996, podle Deeming 

2004).  

Pokud diapauzující gastrula lépe odolává chladným nebo suchým podmínkám 

než více rozvinuté embrya, slouží diapauza jako adaptace na klimatickou sezónnost. 

Embryonální diapauza by tak měla sloužit jako mechanismus k líhnutí mláďat do 

nejvhodnějších podmínek pro přežití mláďat. Na toto poukazuje např. výzkum varana 

Varanus albigularis, který má vysoce variabilní délky inkubace. Inkubační doba je 
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zřejmě variabilně načasována tak, aby se mláďata líhla v době největšího množství 

jejich bezobratlé kořisti (Phillips a Millar, 1998). Při mezidruhovém srovnání je třeba 

délku diapauzy odečíst od celkové délky vývinu, stanovení délky diapauzy je však 

složité.  
Z poznatků o chybách spojených s mezidruhovými a vnitrodruhovými studiemi 

tedy vyplývá, že snad 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. Tímto výběrem se eliminují chyby spojené s širokým 

mezidruhovým výzkumem a zvětší se variabilita ve velikostech vejce oproti 

vnitrodruhovým studiím. U blízce příbuzných druhů předpokládáme také podobné 

složení vejce a tím pádem i podobnější mechanismy spojené s využitím žloutkového 

váčku. 
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2.3 Přehled studií 

2.3.1 Vztah mezi velikostí vejce a dobou vývinu u p lazů na vnitrodruhové 

úrovni 

Na vnitrodruhové úrovni je poměrně menší variabilita oproti mezidruhovým 

rozdílům 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) (Ashmore a 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). 

 

2.3.2  Vztah mezi velikostí vejce (mlád ěte) a dobou vývinu na mezidruhové 

úrovni 

Vztah mezi velikostí vejce (mláděte) a dobou vývinu byl studován mezidruhově 

na různých úrovních. Některé práce byly dělané na velkých taxonomických škálách, kde 

vycházela pozitivní korelace mezi dobou vývinu a velikostí. Ty však mají řadu chyb 

diskutovaných v kapitole 2. Na menších škálách se již díky eliminaci části chyb ukázal 

nejednoznačný trend. 
Gillooly a Dodson (2000) ve své dřívejší práci zahrnující zástupce z mnoha 

skupin živočichů (zooplankton, ryby a obojživelníky, plazy, ptáky a savce, vyvíjející se 

v různých teplotách) zjistili pozitivní vztah mezi velikostí vejce, potažmo velikostí 

mláděte při narození a dobou vývinu. Navrhli i obecnou rovnici pro vypočítání doby 

vývinu z hmotnosti vejce, ale ptáci měli výrazně kratší odhadovanou dobu vývinu a 
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šupinatí plazi naopak výrazně delší, než byla obecným modelem predikovaná hodnota. 

Později Gillooly a kol. (2008) zpřesnili vztah mezi dobou vývinu a hmotností, 

kde již počítali s nelineárním nárůstem rychlosti vývinu se zvyšující se teplotou a 

odfiltrovali ji (podle Boltzmann-Arrheniova principu) na základě tvrzení, že časný 

vývin je kontrolován rychlostí metabolismu a ten závisí na teplotě a hmotnosti. Na 

datech pro nejrůznější vejcorodé živočichy a na velkých taxonomických škálách našli 

vztah zhruba odpovídající jejich teoretické predikci, avšak s poměrně velkým rozptylem 

kolem predikované závislosti. 

 U plazů prvně zkoumali vztah mezi hmotností vejce a dobou vývinu Birchard a 

Marcellini (1996). Ačkoliv zjistili pozitivní korelaci mezi oběma veličinami, byla 

zjištěna významná heterogenita, např. krokodýli byli vyloučeni z celkového vztahu 

kvůli zadržování vajec. Želvy a hadi měli nejkratší doby vývinu, naproti tomu ještěři 

nejdelší. Signifikantní rozdíly byly nalezeny i uvnitř ještěrů. Tímto tato studie podpořila 

existenci rozdílných rychlostí růstu mezi skupinami. 
Deeming a kol. (2006) zkoumali vztah mezi hmotností vejce a dobou vývinu u 

plazů včetně ptáků. Ke zkoumání plazů použili stejná data jako Birchard a Marcellini 

(1996). U ptáků předpokládali stejnou teplotu inkubace, u plazů byla teplota 

odfiltrována stejně jako v předchozí studii. Taktéž zanedbali různá vývojová stádia při 

snesení vejce u plazů i ptáků, viz kapitola 2. 2 obecné komplikace. 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 také 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 



 

24 

 

stádia při snesení. Teplotu odfiltrovali 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. 

Na velkých taxonomických škálách se sice ukazuje pozitivní korelace mezi 

dobou vývinu a velikostí vejce. Doba vývinu a teplota vejce jsou však faktory, které 

jsou komplexní a jsou ovlivněny mnoha dalšími okolními faktory (Deeming a kol. 

2006). Už z toho lze usuzovat, že vztah mezi velikostí vejce a dobou vývinu je dosti 

komplikovaný a značně jej zkresluje efekt fylogeneze. Komplikace, které znesnadňují 

zkoumání vztahu mezi velikostí vejce a dobou vývinu jsou popsány kapitole 2.2. 

Některé studie, které potvrdily pozitivní korelaci mezi dobou vývinu a velikostí vejce 

jako např. Gillooly a Dodson (2000), obsahovaly chyby dané nedostatkem 

a nedostupností některých důležitých údajů. U vejcorodých druhů byla hmotnost 

mláděte při vylíhnutí odhadována z hmotnosti vejce. U zooplanktonu, ryb a 

obojživelníků byla často hmotnost vejce počítána z poloměru vejce a předpokládané 

hustoty 1 g / cm3 . Také je nutné uvažovat o relevanci dat, která jsou shromážděna 

z různých zdrojů, jež použili např. Pike a kol. (2012). 
Při zakládání experimentu můžeme odfiltrovat komplikaci různých teplot při 

inkubaci a rozdílné vlhkosti substrátu stejnými podmínkami při inkubaci a výběrem více 

stejných teplot, při kterých vejce odchováváme. Rozdíl společného líhnutí lze ošetřit 

rozdělením inkubovaných vajec do samostatných krabiček. U druhů žijících v sezónním 

prostředí by bylo dobré zjistit, zda diapauzují a dobu diapauzy odečíst od celkové doby 

vývinu. 
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3 Materiál a metodika 

3.1 Materiál 

Pro zkoumání vztahu mezi dobou vývinu a hmotností vejce byly vybrány blízce 

příbuzné druhy gekonů, kteří se v podmínkách fakultních chovů dobře rozmnožovali a 

měli jsme dostatečný počet zástupců pro sesbírání dat. Tato modelová skupina je 

vhodná pro zkoumání vztahu mezi velikostí vejce a dobou vývinu díky rozdílným 

velikostem jedinců, potažmo vajec v rámci blízce příbuzných druhů (Kratochvíl a 

Frynta 2002). 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 a Eublepharidae a Gekkonidae. Z čeledi 

Eublepharidae jsem sledovala druhy Goniurosaurus lichtenfelderi (Mocquard, 1897) a 

Goniurosaurus luii Grismer, Viets, Boyle 1999, Hemitheconyx caudicintus (Duméril, 

1851), Aeluroscalabotes felinus (Günther, 1864), Eublepharis macularius Blyth, 1854, 

(fylogenetické vztahy zkoumaných druhů jsou zobrazeny na obr. 2). Z čeledi 

Gekkonidae jsem zkoumala zástupce rodu Paroedura, konkrétně Paroedura picta 

(Peters, 1854) a její sesterský druh a zároveň nejmenší druh rodu Paroedura 

androyensis (Grandier, 1867), dále Paroedura ibityensis Rösler a Krüger, 1998 

a Paroedura vazimba Nussbaum a Raxworthy, 2000. Fylogenetické vztahy jsou 

vyznačeny na obr. 3. Zkoumaní jedinci byli drženi v chovech katedry ekologie PřF UK.  
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Obr. 2 Fylogenetické vztahy mezi zkoumanými druhy zástupců čeledi Eublepharidae, 

jak jsou uvedeny v Pokorná a kol. (2010), uvedeny jsou pouze druhy, o kterých moje 

práce pojednává, délky větví jsou arbitrární 

 

Obr. 3 Fylogenetické vztahy mezi zkoumanými druhy rodu Paroedura na základě 

mitochondriálních a jaderných genů, uvedeny jsou pouze druhy, o kterých moje práce 

pojednává. Převzato z Jackman a kol. (2008) 
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3.2 Metodika 

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 

posypanými vitamínovým práškem (Roboran H, Univit) jednou či dvakrát týdně. K 

dispozici 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 druhů, 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 na dně terária. 

Pro inkubaci byly zvoleny dvě teploty (26° C a 28 °C), které byly vybrány, tak, 

aby co nejlépe vyhovovaly teplotním rozmezím přirozeného prostředí většiny 

zkoumaných druhů gekonů. Teploty inkubace s nízkou mortalitou jsou známé např. pro 

druh Paroedura picta 24 °C − 30°C (Starostová a kol. 2012), Eublepharis macularius 

25 °C − 343 °C (Bull a kol. 1988), Hemitheconyx caudicintus 27,7 °C − 36,9 °C (Bragg 

a kol. 2000). Paroedura androyensis (Kratochvíl, osobní sdělení) potřebuje inkubaci 

vyšší teplotu okolo 28 °C. Z těchto údajů je patrné, že studované druhy se liší v 

teplotním optimu pro inkubaci. Vybrat dvě teploty, které vyhovují všem druhům, je tedy 

problematické, přesto jsem se pokusila všechny druhy inkubovat při obou teplotách.  

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). 
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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, pro 

kontrolování efektu pseudoreplikace. Inkubátory byly kontrolovány každý den. Vylíhlá 

mláďata byla vážena v den líhnutí a také jsem vážila jejich skořápky. Mláďata byla 

umisťována 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.  

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 a silně koreluje s hmotností vylíhnutého jedince 

(Deeming a Birchard 2006, Pike a kol. 2012; u Paroedura picta Kubička a Kratochvíl 

2009). Data pro druh Eublepharis macularius byla převzata z Viets a kol. (1993), 

zmíněny byly pouze průměrné hodnoty dob inkubace pro sledované teploty, se kterými 

jsem nadále počítala. Doby inkubací u Paroedura picta z teplot 24 °C, 27 °C, 30 °C a 

32°C byla poskytnuta Z. Starostovou, L. Kubičkou a L. Kratochvílem. Počty 

inkubovaných vajec jsou uvedeny v tabulce 1.  

Tabulka 1 Počty inkubovných vajec gekona Paroedura picta při čtyřech 

sledovaných teplotách. Data poskytnuta Z. Starostovou, L. Kubičkou a L. Kratochvílem 

Teplota (°C) Počet inkubovaných vajec 

24 45 

27 43 

30 49 

32 169 
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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 Analýza dat 

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

Nejdříve jsem otestovala, zda se dva druhy (Paroedura picta a Eublepharis 

macularius), 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 Eublepharis 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 Paroedura picta byla pro zjednodušení brána za 

M průměrná hmotnosti vajec 1,42 g a u Eublepharis 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. Gillooly a kol. (2001) předpokládají, že sklon proložené přímky by měl být 

-E, tedy -0,65. U Paroedura picta byl test proveden i po vyloučení krajní, nejnižší 

teploty (24 °C), která může způsobovat odchylku od vztahu při optimálnějších 

teplotách. 

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

k jednoduchému testu podobnosti závislosti rychlosti vývinu na teplotě mezi druhy. 

Porovnávala jsem závislost mezi druhy Eublepharis macularius a Paroedura picta 

analýzou kovariance testující paralelismus závislostí.  

Inkubační doby druhů Paroedura picta, Paroedura vazimba, Paroedura 

ibityensis, 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 

ibityensis, Paroedura androyensis, Goniurosaurus lichtenfelderi, Goniurosaurus luii, 
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Aeluroscalabotes felinus a Hemitheconyx caudicinctus. 

Dále jsem otestovala data opět neparametrickým Kruskal-Wallisovým testem ve 

28 °C jako 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 2 jsou zachycena data pro gekony, která se mi podařilo nasbírat během 

let 2009 – 2012. 

Tabulka 2 Poměry snesených vajec a vylíhlých mláďat s dobami rozptylu 

v dobách vývinu pro jednotlivé druhy ve dvou sledovaných teplotách  

DRUH TEPLOTA 

(°C) 

POČET 

SNESENÝCH 

VAJEC 

POČET 

VYLÍHLÝCH 

MLÁ ĎAT 

ROZPTYL V 

DOBÁCH 

VÝVINU 

(dny) 

Paroedura picta 26 16 12 9 

Paroedura picta 28 14 9 8 

Paroedura 

androyensis 
26 4 0 - 

Paroedura 

androyensis 
28 3 3 1 

Paroedura 

ibityensis 
26 10 10 3 

Paroedura 

ibityensis 
28 10 9 6 

Paroedura 

vazimba 
26 5 5 5 

Paroedura 

vazimba 
28 6 5 2 

Goniurosaurus 

lichtenfelderi 
26 12 8 6 

Goniurosaurus 

lichtenfelderi 
28 13 10 3 
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Goniurosaurus 

luii  
26 7 3 2 

Goniurosaurus 

luii  
28 7 5 7 

Hemitheconyx 

caudicintus 
26 7 0 - 

Hemitheconyx 

caudicintus 
28 9 3 1 

Aeluroscalabotes 

felinus 
26 10 9 5 

Aeluroscalabotes 

felinus 
28 9 3 1 

 

Podle předpokladu se v teplotě 26 °C nevylíhla mláďata druhů, které potřebují 

k vývinu vyšší teplotu − Hemitheconyx caudicintus, který má rozmezí inkubačních 

teplot 27,7 °C − 36,9 °C (Bragg a kol. 2000) a Paroedura androyensis. U všech 

ostatních druhů gekonů se vylíhla alespoň část vajec. 

 

Nelineární regrese u druhu 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 (obr. 

4).  
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Obr 4. Závislost rychlosti vývinu na teplotě inkubace u druhu Paroedura picta, 

data představují doby inkubace pro sledované teploty, proložena jsou nelineární regresí. 

Data pro teploty 24 °C, 27 °C, 30 °C a 32 °C byla poskytnuta Z. Starostovou, L. 

Kubičkou a L. Kratochvílem, z teplot 26 °C a 28 °C shromážděna mnou. Legenda: PP – 

Paroedu picta, nelin. regrese – nelineární regrese 

 

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 (obr. 5). 
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Obr 5. Závislost rychlosti vývinu na teplotě inkubace u druhu Eublepharis 

macularius, data představují průměry dob inkubace pro sledované teploty, proložena 

jsou nelineární regresí. Data převzata z Viets a kol. (1993). Legenda: EM – Eublepharis 

macularius, nelin. regrese – nelineární regrese 

 

V testu závislosti logaritmu rychlosti vývinu na 1/kT jsou v 95-% konfidenčním 

intervalu hodnoty E mimo -0,65 eV (konfidenční interval -0,80627 – -0,77343), proto 

můžeme předpokládat, že se reálná hodnota E u druhu Paroedura picta od 

předpokládané hodnoty E liší. Avšak v testu po odebrání dat z nejnižší teploty 24 °C je 

E = -0,64310 ± -0,008055 (S.E.) a neliší se průkazně od hodnoty -0,65 (konfidenční 

interval -0,65895 – -0,62724) (obr. 6).  
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Obr. 6 Závislost logaritmu rychlosti vývinu na 1/kT u druhu Paroedura picta, 

data představují původní data dob inkubací pro sledované teploty, proložena jsou 

lineární regresí. Data pro teploty 24 °C, 27 °C, 30 °C a 32 °C byla poskytnuta 

Z. Starostovou, L. Kubičkou a L. Kratochvílem, z teplot 26 °C a 28 °C shromážděna 

mnou. Legenda: PP – Paroedu picta 

 

Ani 95-% konfidenční interval pro hodnotu parametru E pro druh Eublepharis 

macularius v testu závislosti logaritmu rychlosti vývinu na 1/kT nepokrývá hodnotu -

0,65 eV (konfidenční interval -0,92508 − -0,76542), (obr. 7)  

Obr. 7 Závislost logaritmu rychlosti vývinu na 1/kT u druhu Eublepharis 

macularius, data představují průměry dob inkubace pro sledované teploty, proložena 

jsou lineární regresí. Data převzata z Viets a kol. (1993). Legenda: EM – Eublepharis 

macularius 

-1,9

-1,85

-1,8

-1,75

-1,7

-1,65

-1,6

-1,55

-1,5

37,95 38,15 38,35 38,55 38,75

lo
g

 1
/ 

d
o

b
a

 v
ý

v
in

u

1/kT

EM reálná data

linenární regrese

-2,1

-2

-1,9

-1,8

-1,7

-1,6

-1,5

38,01 38,21 38,41 38,61 38,81 39,01

lo
g

 1
/ 

d
o

b
a

 v
ý

v
in

u

1/kT

 PP reálná data

lineární regrese



 

37 

 

Test paralelismu v lineární závislosti mezi 1/kT a log rychlostí vývinu 

neprokázal, že by se druhy Eublepharis macularius a Paroedura picta lišily v závislosti 

rychlosti embryonálního vývinu na teplotě (p > 0,25 pro teplotu (1/kT) i její interakci 

s druhem). 

 

Tabulka 3 Průměrné hmotnosti vajec a průměrné doby vývinu všech 

zkoumaných druhů gekonů.  

DRUH TEPLOTA (°C) HMOTNOST VEJCE (g) DOBA VÝVINU 

(dny) 

Goniurosaurus 

luii  
26 2,66 69,7 

Goniurosaurus 

luii  
28 2,78 57,3 

Goniurosaurus 

lichtenfelderi 
26 1,62 70,1 

 Goniurosaurus 

lichtenfelderi 
28 1,63 58,7 

Aeluroscalabotes 

felinus 
26 1,5 72,5 

Aeluroscalabotes 

felinus 
28 1,85 61,7 

Hemitheconyx 

caudicintus 
28 3,04 80 

Paroedura 

ibityensis 
26 0,43 72,4 

Paroedura 

ibityensis, 
28 0,43 58,6 

Paroedura 

vazimba 
26 0,26 73 
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Paroedura 

vazimba 
28 0,26 56,3 

Paroedura picta  26 1 74,4 

Paroedura picta 28 1,01 61,5 

Paroedura 

androyensis 
28 0,17 65 

Eublepharis 

macularius 
26 3,46 72 

Eublepharis 

macularius 
28 3,46 55,5 

 

Podle párových post hoc porovnání Kruskal-Wallisovým testem zahrnujícím 

druhy Paroedura picta, Paroedura vazimba, Paroedura ibityensis, Goniurosaurus 

lichtenfelderi, Goniurosaurus luii a Aeluroscalabotes felinus se od sebe průkazně liší 

v době inkubace při 26 °C pouze Paroedura picta od Goniurosaurus lichtenfelderi (p 

=0,02;)obr.8 
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Obr 8. Boxplot párového porovnání Kruskal-Wallisovým testem, závislosti doby 

vývinu (ve dnech) pro různé druhy gekonů ve 26 °C. Legenda: GLU − Goniurosaurus 

luii, GLI − Goniurosaurus lichtenfelderi, AF − Aeluroscalabotes felinus, PP – 

Paroedura picta, PV −  Paroedura vazimba, PB −  Paroedura ibityensis 

 

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

ibityensis, Paroedura androyensis, 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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Obr 9. Boxplot párového porovnání Kruskal-Wallisovým testem, závislosti doby 

vývinu (ve dnech) pro různé druhy gekonů ve 28 °C. Legenda: GLU − Goniurosaurus 

luii, GLI − Goniurosaurus lichtenfelderi, AF − Aeluroscalabotes felinus, PP – 

Paroedura picta, PB − Paroedura ibityensis, PV − Paroedura vazimba, HC − 

Hemitheconyx caudicintus, PA − Paroedura androyensis 

 

U párového testování po odebrání druhu Hemitheconyx caudicinctus, s výrazně 

delší dobou vývinu se od sebe odlišovaly druhy Paroedura vazimba od 

Aeluroscalabotes felinus (p = 0,033) a Paroedura vazimba a Paroedura picta (p =0,02).  
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Obr. 10 Vztah mezi hmotností vejce a dobou vývinu při teplotách 26 °C a 28 °C. 

Zahrnuje druhy Paroedura picta, Paroedura androyensis, Paroedura ibityensis, 

Paroedura vazimba, Goniurosaurus lichtenfelderi, Goniurosaurus luii, Hemitheconyx 

caudicintus, Aeluroscalabotes felinus, Eublepharis macularius. Zakroužkována jsou 

data pro druh Hemitheconyx caudicinctus, který má výrazně delší dobu inkubace  

Doba vývinu ani při jedné z teplot nekoreluje s hmotností vejce (p > 0,20), jak je 

patrné z grafu (obr. 10). 

  

0 1 2 3 4

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Teplota 26°C

Teplota 28°C

Hmotnost vejce (g)

D
o

b
a

 v
ý

v
in

u
 (

d
n

y
)



 

42 

 

 

6 Diskuze  

U dvou druhů gekonů (Paroedura picta a Eublepharis macularius) jsem 

testovala, zda závislost rychlosti embryonálního vývinu na teplotě odpovídá Boltzmann-

Arheniovu vztahu, jak navrhoval Gillooly a kol. (2001). Souhrnně můžeme u obou 

druhů konstatovat, že teplotní závislost dobře odpovídá Boltzman-Arheniovu vztahu a 

oba druhy tedy mají podobnou závislost rychlosti vývinu na teplotě, avšak aktivační 

energie nejspíše není očekávaných 0,65 eV (i když u Paroedura picta po vyloučení 

„extrémní“ teploty vychází téměř přesně 0,65 eV), ale vyšší. Dobu vývinu tak nejspíš 

limituje jiný proces než teplotní závislost aktivity enzymů dýchacího řetězce. Teplotní 

část vzorce navrženého v rámci Metabolické teorie ekologie tedy patrně platí. 

Jinak je tomu však s velikostní složkou. Podle vzorce má ryvhlost vývinu DR 

kvůli závislosti na rychlosti metabolismu škálovat s M -0,25
, ale výsledky ukazují, že 

rychlost vývinu je na velikosti vejce dosti nezávislá. Pravděpodobná jsou dvě 

vysvětlení: buď rychlost vývinu nezávisí na rychlosti metabolismu, ale je limitovaná 

jiným procesem, nebo rychlost vývinu sice závisí na metabolismu, ale ten neroste 

s velikostí s tříčtvrtinovým koeficientem, se kterým Metabolická teorie ekologie počítá.  

Autoři Metabolické teorie ekologie například předpokládali stejně velké buňky 

jednoho typu u všech živočichů v rámci dané skupiny, ale některé studie popsaly 

variabilitu velikosti buněk, především s oxidativním metabolismem úzce souvisejících 

červených krvinek i mezi blízce příbuznými druhy obratlovců. Silná korelace velikosti 

červených krvinek s průměrnou velikostí těla byla například popsána mezi druhy 

gekončíků (Starostová a kol. 2005). Změna ve velikostech buněk bude patrně přispívat 

k mezidruhovým rozdílům v intenzitě metabolismu a ovlivňovat její škálování.  

Dalšími faktory přispívající k variabilitě v závislosti mezi rychlostí metabolismu 

a velikostí těla mohou být rozdíly v relativní velikosti metabolicky aktivních orgánů 

(Konarzewski a Diamond 1995) a nárůst metabolicky spíše inertní tkáně (např. kostí a 

tuku) s velikostí těla. (Starostová a kol. 2009). Navíc u gekončíků z čeledi 

Eublepharidae byly zjištěny různé škálovací koeficienty i během ontogeneze. U druhů, 

kde se s rostoucím tělem zvětšuje i velikost červených krvinek, roste rychlost 
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metabolismu nelineárně, zatímco u druhů, kde se nemění velikost červených krvinek 

během ontogeneze, roste metabolismus s velikostí těla lineárně (Starostová a kol. 2013). 

Kvůli silné závislosti rychlosti vývinu na teplotě je potřeba ve srovnávacích 

studiích vždy kontrolovat vliv teploty. Ve své mezidruhové srovnávací studii jsem 

porovnávala dobu vývinu 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, i zde jsou 

však patrné rozdíly. 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) (Pike a kol. 2012). Embryonální vývin byl však 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 picta 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 

vhledem k velikosti vejce než vejce s kožovitou skořápkou. Rychlost vývinu u gekonů 

bude nejspíš průměrná v porovnání s ostatními druhy ještěrů (Noro a kol. 2009), ačkoliv 

se vejce Paroedura picta vyvíjela při podobné teplotě 28 °C dvakrát déle než vejce 

Anolis sagrei ve 27 °C (Sanger a kol. 2008). Na rozdíl od práce Pike a kol. (2012) mé 

celkové výsledky nenaznačují pozitivní korelaci mezi velikostí vejce a dobou vývinu u 

gekonů. Předchozí studie (Pike a kol. 2012) zahrnuje evidentně chybná data, která jsem 

našla, když jsem se tato data také pokoušela analyzovat. Musíme brát v potaz, že jimi 

analyzovaná data jsou z různých zdrojů a zabezpečení konstantní teploty inkubace není 

příliš přesné (brali často uvedenou průměrnou teplotu z chovatelské literatury), chyby 

vznikají už jen při výběru rozmezí teplot, které považují za stejné (viz kapitola 2.2.2.1 

teplota). Jejich studie je založená na srovnání dat na širší taxonomické škále a proto trpí 

všemi problémy, které jsem shrnula v úvodních částech diplomové práce (nehomologie 

stádií při snesení a vylíhnutí, potenciálně zahrnuty druhy s diapauzou atd.). 

 

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

vývinu průkazně lišily pouze druhy Paroedura picta od Goniurosaurus lichtenfelderi, 

kteří jsou fylogeneticky od sebe hodně vzdálení a rozdíl nelze připsat na vrub jiné 
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velikosti vajec. 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 od Paroedura picta. Data o inkubační době u Paroedury 

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 při teplotě 28 °C). 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 Guinejského zálivu (Uetz a kol. 2013), kde jsou jedno nebo 

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

Embryonální vývin tohoto druhy by si v budoucnu zasloužil bližší pozornost – diapauza 

během embryogeneze je u šupinatých plazů považovaná za vzácnou a nebyla například 

zaznamenána u žádného gekona. 

Asi nejlepším dokladem, že pozitivní korelace mezi hmotností vejce a dobou 

vývinu neexistuje, je srovnání sesterských druhů Paroedura androyensis a Paroedura 

picta. Paroedura picta má průměrnou hmotnost vejce 0,99 g a délku vývinu při 28 °C 

62,5 dne (n = 13), Paroedura androyensis s průměrnou hmotností vejce téměř šestkrát 

menší (0,17 g) má srovnatelnou délku vývinu při stejné teplotě (65 dní, n = 3). Lze tedy 

soudit, že oba druhy se liší především rychlostí embryonálního růstu bez změny 

rychlosti vývinu.  

I po celkovém vynesení doby vývinu na hmotnosti vejce pro všechny druhy 

zvlášť při 26 °C a 28 °C není vidět žádná výrazná korelace (obr. 10). 

Vnitrodruhová data u plazů (Packard a kol. 1987, Ashmore a Janzen 2003, Du a 

kol. 2003, Du a Ji 2003, Janzen 1993, Gutzke a Packard 1987), také nenaznačují, že 

mezi hmotností vejce a dobou vývinu by byl nějaký silný jednoznačný vztah, navíc 

kvůli diskutovaným chybám není vhodné nějaký vnitrodruhový 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 
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vnitrodruhovým porovnáním nezabývala. 

Vysvětlením, proč je u plazů (včetně ptáků) vidět pozitivní korelace mezi dobou 

vývinu a hmotností vejce na velkých taxonomických škálách (Gillooly a Dodson 2000, 

Gillooly a kol., 2008, Birchard a Marcellini 1996, Deeming a kol. 2006), může být 

kromě chyb či fylogenetické závislosti posunu stádia při snášení při těchto velkých 

srovnávacích studiích také to, že vejce sice může zrychlit svůj embryonální vývin (viz 

např. Anolis; Sanger a kol. 2008; srovnání Paroedura picta a Paroedura. androyensis), 

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.  

V příštím výzkumu by se tato hypotéza dala testovat podrobným porovnáváním 

doby vývinu a rychlostí růstu v jednotlivých, přesně definovaných stádiích ontogeneze 

mezi druhy výrazněji se lišícími ve velikosti a době vývinu (například na skupině 

varanů či jiných čeledí šupinatých s velikou variabilitou ve velikosti).  
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