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Abstrakt 
 

Zbarvení je významným znakem živočichů, na který můžeme nahlížet z hlediska fylogeneze, 

ontogeneze, ekologie a nebo life-history parametrů. V této diplomové práci byla propracována 

metoda kvantifikace zbarvení a komplexity vzoru se zaměřením na čeleď gekončíků 

(Eublepharidae). Gekončíci jsou jedni z nejčastěji chovaných ještěrů, nemalý podíl na jejich 

popularitě má právě atraktivní „leopardí“ zbarvení. Přesto o jejich původním „divokém“ 

zbarvení víme velmi málo. Současně se stali důležitým organismem pro mnoho etologických 

a fyziologických experimentů a navíc jsou zvláštní výraznou změnou barevného vzoru během 

ontogeneze. Tyto aspekty z nich dělají ideální skupinu pro analýzu parametrů ovlivňujících 

zbarvení a jeho změny.  

Výsledky práce ukázaly, že zbarvení má jasný ekolgický pattern. Množství černé 

koreluje s vlhkostí a množstvím zeleně v místě výskytu daného druhu. Kvantifikace zbarvení 

byla ověřena také pomocí spektrofotometrie, která potvrdila původní odhad barev obsažených 

ve vzoru. Vzhledem k nepřítomnosti UV reflektance ve zbarvení gekončíků, můžeme 

předpokládat, že vzor v UV spektru není u gekončíků zásadním parametrem. Lze tedy ke 

kvantifikaci použít i fotografie.   

Z fylogenetické rekonstrukce znaků zbarvení je patrné, že pravděpodobně původním 

stavem je rozetový vzor, ze kterého se opakovaně vyvinuly menší skvrny. Z výsledků 

získaných na vzorku zvířat modelového E. macularius vyplývá, že vnitrodruhová variabilita 

je značná. Nezdá se však, že by souvisela s environmentálními znaky nebo life-history 

parametry testovanými v této práci. U gekončíků během ontogeneze také dochází ke změně 

vzoru z kontrastního pruhování na drobné skvrny. Podařilo se kvantitativně zaznamenat 

průběh vývoje vzoru během růstu několika jedinců. Největší změny probíhají v zastoupení 

černé barvy a v komplexitě vzoru.  
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Abstract 
 

 

The coloration is a significant animal attribute which can be examined from the view of 

phylogenesis, ontogenesis, ecology or life-history parameters. In this thesis the method of 

coloration quantification and pattern complexity was developed, with the focus on Leopard 

gecko (Eublepharidae) family.  are one of the most commonly breeded lizards, the great part 

of their popularity being due to their attractive "leopard" coloration. Yet we only know a little 

about their "wild" coloration. They have become an important organism for many etological 

and physiological experiments, the distinct color pattern change during ontogenesis being 

especially unusual. These aspects make them an ideal subject for coloration change and 

affecting parameters analysis. 

The results of this work show clear ekological pattern for coloration. The amount of 

black color correlates with the humidity and abundance of vegetation in the habitat of the 

species. The coloration quantification was also verified using spectrophotometry, which 

confirmed the original assumptions for colors included in the pattern. Given the absence of 

UV reflectance in the Leopard gecko pattern, we can assume that the UV spectrum pattern is 

not an essential parameter. Therefore, the photographies can be used for quantification as 

well. 

It is apparent from the phylogenetic pattern reconstruction that the rosette pattern 

probably represents the original status, from which the smaller spots pattern developed 

repeatedly. From the results obtained from the subjects from model E.macularis family can be 

concluded that intraspecific variability is substantial. It does not seem, however, to be 

connected to environmental attributes or life-history parameters examined in this thesis. In 

Leopard gecko family the pattern changes during ontogenesis, from contrast to small spots. 

We managed to record quantitatively the course of pattern development during the growth 

period of several specimens. The most significant changes concern the black color 

representation and the pattern complexity. 
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1. Úvod 
 

Obvykle si u každého zvířete na prvním místě, spolu s tvarem těla, všimneme zbarvení a 

barevného ornamentu. Vzhledová variabilita zvířat kombinující tvar, barvy a vzory nás často 

nutí k zamyšlení, proč takové zbarvení vzniklo a jakým způsobem se vyvíjelo. Mnoho prací 

se zabývá proximátními mechanismy a objasňuje, nebo se o to alespoň pokouší, fyziologický 

a biochemický vznik barevného vzoru, tedy jaké molekuly způsobují konkrétní barvu. Studií, 

které dobře dokládají funkční význam samotného zbarvení, zvlášť u plazů, není mnoho. 

Ostatně barva těla hraje velmi důležitou roli při hodnocení atraktivity zvířat člověkem a stává 

se tak jedním z hlavních kritérií nejen v chovatelství, ale i v ochraně druhů (Marešová and 

Frynta 2008). Zbarvení se také často stává prostředkem ke studiu mechanismů 

determinujících fenotyp, (Hubbard et al. 2010, Protas and Patel 2008) využívá ho tedy 

genetika, molekulární biologie i biochemie. I v evoluční biologii má výzkum zbarvení svou 

tradici, už Darwin se zamýšlel nad rozdílnými tlaky, působícími vznik kryptického (tlak 

přírodního výběru) a nebo naopak výrazného (tlak pohlavního výběru) vzoru (Darwin 1858). I 

další starší studie objasňují adaptivní roli zbarvení zvířat v reakci na predační tlaky (Poulton 

1890, Wallace 1879). U obratlovců najdeme velmi širokou škálu nejrůznějších barevných 

vzorů. Nejen, že existují unikátní vzory pro každý druh, podle kterého můžeme jednotlivé 

druhy odlišovat, ale také je každý vzor svým způsobem unikátní na úrovni jedince (Mills and 

Patterson 2009).  

V následujících kapitolách v krátkosti shrnu (s důrazem na plazy), jakými 

proximátními mechanismy barevný vzor vzniká, a uvedu některé hypotézy, které objasňují 

ultimátní příčiny vzniku různých barevných vzorů. Následně se pokusím na příkladu 

konkrétní skupiny gekončíků (Eublepharidae) osvětlit faktory ovlivňující vývoj zbarvení a 

jeho evoluční vznik. Gekončíci jsou pro účel této studie ideální skupinou, protože jsou 

modelovou skupinou pro mnoho vědeckých studií (týkajících se etologie (Bonke et al. 2011, 

Burke and Yorewiez 2012, Dial and Fitzpatrick 1981, Dial et al. 1989, Golinski et al. 2009, 

Kratochvíl and Frynta 2005), fyziologie (Golinski et al. 2009, Lancaster et al. 2004; 2006, 

Starostová et al. 2009, Trnik et al. 2011) i molekulární biologie (Kurita et al. 2013; 2014)) a 

jsou to jedni z nejčastěji chovaných ještěrů v teráriích. Také disponují poměrně variabilními, 

druhově typickými vzory, které by mohly souviset s ekologií. V další části své diplomové 

práce se zaměřuji na vnitrodruhovou úroveň – na modelový druh gekončíka Eublepharis 

macularius, kde kromě kvantifikovaných parametrů zbarvení použiji i soubor informací o 
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life-history parametrech a reaktivitě vybraných jedinců. Cílem bylo zjistit, do jaké míry 

souvisí agresivita s množstvím melaninového vzoru a jakým způsobem je variabilita vzoru 

ovlivněna pohlavím (případně teplotou inkubace, kterou je pohlaví u E. macularius 

determinováno). Zvířata v lepším výživovém stavu by mohla vykazovat větší podíl tmavé 

melaninové kresby, proto budou do studie zahrnuty i morfometrické parametry, které by měly 

odrážet kondici zvířat. Gekončíci se vyznačují i změnou zbarvení probíhající během 

ontogeneze, která by mohla odrážet změny selekčních tlaků v průběhu dospívání. V závěrečné 

části jsem se zabývala ontogenetickou změnu zbarvení u E. macularius. Pokusila jsem se 

zaznamenat změny ve vývoji vzoru a posun zastoupení jednotlivých barev obsažených ve 

vzoru. 

 

2. Literární přehled 

 

2.1. Vznik zbarvení 

 

 

Z fyzikálního hlediska je barva charakterizována třemi parametry: jasem, odstínem a sytostí. 

Ty závisí na vlnových délkách, na rozptylu světelného spektra a na intenzitě světla. Černá, 

šedá a bílá jsou stejný odstín lišící se pouze mírou jasu (Rossoti 1983). Dalším důležitým 

prvkem jsou tzv. strukturální barvy vznikající optickými jevy - odrazem a lomem světla na 

zvrásněném povrchu absorpcí a mírou odrazu dopadajícího světla různých vlnových délek, 

takže je výrazně závislé na struktuře kůže a kožních derivátů (Booth 1990, Cooper and 

Greenberg 1992).  

Z biologického hlediska může zbarvení vznikat strukturálně, pomocí pigmentů (nebo 

bioluminiscencí, ale ta u plazů nebyla doložena) a nebo nejčastěji, kombinací obojího. 

Pigmentové buňky obratlovců se během embryogeneze odvozují z neurální lišty a následně 

dál putují do cílového umístění. U ptáků a savců vzniká pouze jeden typ pigmentové buňky – 

melanocyt, který přepínáním produkuje eumelanin (černou a hnědou) a feomelanin (žlutou a 

červenou) (Mills and Patterson 2009). U poikilotermních obratlovců chromatofory produkují 

tři základní typy pigmentových buněk: melanofory, iridiofory a xantofory (popřípadě 

erytrofory) a pigmentace probíhá na vnitrobuněčné úrovni, nedochází k transferu z jiných 

buněk. 
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Melanofory se vyskytují v dermis a epidermis, produkují melanin a eumelanin 

(Gamble et al. 2006). Melanin způsobuje černé a hnědé zbarvení, eumelanin žluté a červené. 

Do nedávna se předpokládalo, že eumelanin se u plazů téměř nevyskytuje, ale některé 

současné práce tento fakt vyvrací (Alibardi 2012, Roulin et al. 2013). Syntéza melaninu 

z fenylmelaninu a tyrosinu probíhá za účasti melanin syntetizujících hormonů a vznikají 

prekurzory eumelanin a feomelanin. Následně dochází k oxidaci na melanin. V případě 

poškození některého kroku melaninové kaskády dochází k amelanismu (Gamble et al. 2006). 

Na rozdíl od savců však nedochází k úplné ztrátě pigmentu, protože pigmenty se nachází 

v několikavrstevné dermální chromatoforové jednotce (viz Obr. 1). Melanofory najdeme u 

všech typů zbarvení, jen u žlutobílého je jejich vrstva tenčí. Shlukováním melanocytů dochází 

k vytvoření ornamentu (Bagnara et al. 1968, Bechtel 1995). 

Xantofory (případně pterinosomy a erytrofory) najdeme v dermis, obsahují pteridiny a 

karotenoidy. Absorbují světlo krátkých vlnových délek a tím se mění uspořádání 

pigmentových granulí. Podle kompozice pigmentů dochází k zežloutnutí až zčervenání. Čím 

víc rozptýlené pigmenty jsou, tím víc pohltí světla. Karotenoidy jsou získávány z potravy, 

takže jejich produkce není tak náročná jako u melaninů a strukturálního zbarvení. 

Iridiofory formují bezbarvé reflexivní destičky z krystalických purinů (guaninu). 

Vyskytují se v dermis a u plazů vytváří hlavně zelené a modré zbarvení.  Pravděpodobně 

mohou být stejně „nákladné“ na produkci jako melaniny (Morrison et al. 1996, Peréz i de 

Lannza 2014). 

Všechny tři typy pigmentových buněk jsou uspořádány do takzvané chromatoforové 

jednotky (Bagnara et al. 1968, Kuryama et al. 2006, Morrison et al. 1996) a finální zbarvení je 

produktem spolupráce všech tří typů pigmentových buněk (viz Obr. 1). Kromě klasické 

chromatoforové dermální jednotky mohou nastat i výjimečné případy, kdy vlivem melanofor-

stimulujících hormonů dochází k netypickým kombinacím pigmentů (tzv. mozaikové 

chromatofory), a nebo může nějaký typ pigmentových buněk zcela chybět (Bagnara and 

Hadley 1973). Byly popsány i případy, kdy zbarvení vzniklo ukládáním metabolitů z potravy 

(například (Blair and Graham 1953) riboflavin způsobující žluté zbarvení u Dispholidus 

typus). 

Produkce jednotlivých pigmentů je řízena hormonálně (Corso et al. 2012, San-Jose 

and Fitze 2013)). Podle toho, zda dochází ke krátkodobé expresi melanin koncentrujících 

hormonů (α-MSH a MSH) nebo ke dlouhodobé, rozlišujeme změnu zbarvení na fyziologickou 

a morfologickou. Při fyziologické změně zbarvení krátká exprese MSH způsobí dispersi 

melanosomů (ztmavnutí) nebo naopak agregaci melanosomů (zesvětlání). V případě 
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morfologické změny zbarvení při dlouhodobé expresi MSH dojde k nárůstu počtu 

melanosomů. U poikilotermních živočichů jsou oba procesy reversibilní (Mills and Patterson 

2009). 

 

 

 

Obr. 1 Schéma znázorňující vznik zbarvení (E- epidermis, X- xantofory, I- iridiofory, M – melanofory, OD – osteoderm).  

Použité elektronové fotomikrografy (2µm) přejaty z Kuryama et al. (2006) 

 

Mechanismus (stimulace a řízení výše popsaných hormonálních procesů) finálního 

vzniku ornamentů není zcela známý. Ornament podle všeho vzniká u embrya ještě dřív, než 

se začnou vyvíjet pigmentové buňky, mechanismus formující vzor je dědičný, ale mění se i 

v závislosti na hormonech, metabolismu a měnících se environmentálních podmínkách. 

Alometrický růst ovlivňuje šíři jednotlivých linií vzoru (Bard 1977, Koch et al. 1994), čím 

rychleji část těla roste, tím užší budou fragmenty vzoru. Například u aligátorů (Aligator 
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mississippiensis) výsledný vzor ovlivňuje inkubační teplota, ale ne přímo pohlaví (související 

s teplotou). Teplota pravděpodobně usměrňuje depozici pigmentu v embryu (Murray et al. 

1990). Počet proužků, který není u aligátorů fixní, je zase ovlivněn délkou těla. Otázkou 

zůstává, které další faktory hrají roli aktivátoru melaninu a které ho inhibují (Chang et al. 

2009, Kondo 2002, Murray 1981, Murray and Myerscough 1991, Myerscough et al. 1998).    

  

2.2.  Funkce zbarvení 

 

 

Barevný vzor odráží vztah prostředí (případně i umělé selekce v chovatelství) a fenotypu. 

Často je také výrazně ovlivňován pohlavním a přírodním výběrem (Mills and Patterson 2009). 

S největší pravděpodobností má adaptivní význam. Jedná se o důležitý prostředek při 

termoregulaci, hospodaření s vodou nebo při vnitrodruhové a mezidruhové komunikaci 

(Cooper and Greenberg 1992, Ortolani 1998).  Intraspecifická komunikace zahrnuje mnoho 

různých funkcí: pohlavní výběr (Bajer et al. 1981, Folstad and Karter 1990), intersexuální 

kompetici (Baird et al. 1997, Carpenter 1995), signalizaci pohlavní dospělosti (Cooper and 

Greenberg 1992, Martín and Forsman 1999), gravidity (například leguánci rodu Gambelia a 

Crotaphytus (Cooper and Ferguson 1972, Germano and Williams 2007)) nebo receptivity u 

samic (Cooper and Greenberg 1992). Může pomoci rozlišit příbuzenské vztahy a kondici 

ostatních – zpravidla bývá signalizována ornamentálním zbarvením. Interspecifické interakce 

se týkají hlavně antipredačních strategií – aposematismu, kamufláže, krypse, odvrácení útoku, 

nalákání kořisti (Creer 2005, Stevens and Merilaita 2009, Stuart-Fox et al. 2004) a případně 

druhového rozpoznání (Losos 1985, Losos 2009, Marcellini 1977). Adaptivní hodnota 

zbarvení může také souviset s ochranou před vnějšími vlivy: ochrana před UV zářením, 

rezistence vůči bakteriím (Ortolami 1998) a dalším parazitům (Folstad and Karter 1990), 

termoregulace (Sherbrooke et al. 1994; 2004, Vences et al. 2002), a dokonce i mechanická 

ochrana před abrazí (Bonser 1995).  

Variabilita zbarvení nemusí být dána jen adaptivně, ale je ovlivněna i geneticky, 

prostředím, nutričním statusem, zdravotním stavem a případně i maternálním efektem 

(Hubbard et al. 2010, King 2003). K tomu každá populace může obsahovat alternativní 

ekomorfy, které dál ovlivňují kolonizační úspěchy, populační rezistenci a schopnost odolat 

různým selekčním tlakům (Forsman et al. 2002, Forsman and Äberg 2008, Mousseau and Fox 

1998, Sinervo et al. 2006). Polymorfismus často zaručuje větší vnitrodruhovou variabilitu a 

tudíž menší „zranitelnost“ v porovnání s monomorfní populací. Různé morfy umožní druhu 
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obývat různé niky, které by třeba nebyly pro původní morfu termoregulačně vhodné (Arnold 

et al. 2001). Variabilní zbarvení druhu také zpravidla umožní obývat větší areál s větším 

počtem habitatů a tím také větší odolnost vůči změnám prostředí (Ahnesjö and Forsman 2006, 

Forsman et al. 2008). Výběr habitatu a schopnost přizůsobit se mu a snížit co nejvíce riziko 

predace výrazně ovlivňuje fitness jedince a přežívání populace (Brodie 1992). Například 

tmavé morfy umožňují lepší absorpci slunečního záření a tím lepší termoregulaci v oblastech, 

kde je chladno. Naopak světlé zbarvení chrání živočicha před přehřátím (Bittner et al. 2002, 

Clusella Trullas et al. 2007, Forsman et al. 2002, Forsman and Shine 1995). Možným 

vysvětlením je i antipredační hypotéza – jedinci, kteří lépe splynou s podkladem, budou 

antripredačně úspěšnější (Bittner 2003, Brodie 1992, Forsman and Åberg 2008). Barevný 

vzor může mít vliv i na velikost snůšky a životaschopnost mláďat, protože často představuje 

zvýhodnění v obývaném habitatu ať už z hlediska lepší termoregulace nebo antipredace 

(Galeotti et al. 2013, Sacchi et al. 2007). Samotná kvantitativní distribuce melaninu by mohla 

plnit různé funkce: ochranu před radiací, termoregulaci, kamufláž, signalizaci a dokonce i 

ochranu před abrazí (Lepetz et al. 2009). V případě odlišných ekomorf se může jednat o 

mikroevoluci nebo o fenotypovou plasticitu (například linerání a skvrnitá forma Lacerta 

vivipara (Lepetz et al. 2009) a leguánci obývající oblasti lávové pouště v Mexiku (Rosenblum 

2005)).  

Vlivem ekologických faktorů na zbarvení se zabývá Glogerovo pravidlo (Gloger 1833,  

Lai et al. 2007, Millien et al. 2006), a to jak z hlediska antipredace, tak z termoregulační 

stránky. Podle této hypotézy jsou druhy žijící v teplém a vlhkém prostředí tmavší, než druhy 

obývající chladné a suché lokality. Mohla by to být adaptace ochraňující pouštní živočichy 

před přehřátím a nebo snaha splynout s podkladem (Burtt 1981). Míra, jakou se zbarvení 

přizpůsobuje podkladu, je ovlivněná hlavně uniformitou podkladu, predačním tlakem, 

velikostí těla, kvalitou vizuálního aparátu predátora a schopností adaptivního kompromisu 

druhu (Caro et al. 2008, Norris and Lowe 1964). Otázkou je, zda je možné dle prostředí 

predikovat výskyt druhu s určitou morfologií případně i zbarvením – podobně jako u ekomorf 

anolisů (Losos 2009 a Williams 1983).  Například lze předpokládat, že tmavé morfy potřebují 

kvůli krypsi tmavý podklad a kvůli termoregulaci zastíněný habitat, aby se nepřehřívaly. 

Predikce podoby výsledného vzoru podle prostředí, kde se zvíře vyskytuje, však komplikují 

další faktory. Kromě klimatických podmínek a množství predátorů existují i další důležité 

aspekty, třeba melaninové vzory ptáků souvisí s produktivitou prostředí (Stoehr 2006). 

Celkový vzor výrazně souvisí s habitatem, které daný druh obývá. Může to být odpověď na 

predační tlaky, tedy snaha o maskování před predátorem. Zvířata žijící v oblastech s málo 
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členitým povrchem budou spíše zbarvená uniformně, často se barevně přizpůsobí podkladu 

nejen komplexitou vzoru, ale i odstínem. Například pouštní leguánci (Holbrookia, 

Sceloporus) barvou těla kopírují barvu povrchu, na kterém se vyskytují a to i v rámci jednoho 

druhu. Populace obývající lávové pouště jsou tmavší než populace žijící na světlém písku 

(Corso et al. 2012, Lewis 1949, Norris and Lowe 1964, Rosenblum 2005, Rosenblum and 

Harmon 2011, Kronforst et al. 2012). Podobný fenomén byl popsán i u gekonů rodu 

Hemidactylus (Moravec et al. 2011). Naopak druhy vyskytující se v členitém prostředí budou 

mít složitější a kontrastnější vzory, aby lépe splynuly s prosředím (Cloudsley-Thompson 

1999). V některých případech se nejedná o antipredační strategii, ale tendenci zlepšit 

vnitrodruhovou komunikaci. Pralesní druhy potřebují výraznější signály, aby si jich 

potenciální partner rychleji všiml. Zároveň musí uzpůsobit své signály například světelným 

podmínkám habitatu nebo predaci (Robertson and Rosenblum 2009). Příkladem jsou 

anolisové (Losos et al. 2009) – druhy žijící ve stínu stromů mívají hrdélka bílá, aby 

maximalizovali míru reflektance, naopak druhy obývající hodně osvětlené habitaty si mohou 

dovolit i tmavší barvy hrdla. Vzhledem k tomu, že i noční gekoni vidí barevně (Kelber and 

Roth 2005, Kojima 1992, Roth 2004), by barevný vzor mohl mít větší váhu při vnitrodruhové 

komunikaci, než se předpokládalo.  

Individuální variabilita ve zbarvení daná množstvím melaninu často souvisí nejen 

s ekologií druhu, ale může odrážet i kvality jedince (množství testosteronu, dominanci, 

zdravotní stav). Podle některých prací (Carpenter 1995, Cook et al. 2013, Cox et al. 2005, 

Husak et al. 2004, Mafli et al. 2011, McGraw et al. 2003, Quesada and Senar 2007, Quinn 

2003) individuální agresivita závisí na množství melaninu. Například u Eurotestudo boettgeri 

množství melaninu výrazně ovlivňuje agresivitu samců v soubojích o samice. Dokonce má u 

želv množství melaninu snad větší vliv na individuální agresivitu než velikost těla (Mafli et al. 

2011). Melanin má totiž přímou souvztažnost s hormonální expresí (McGraw et al. 2003). 

Testosteron (a další steroidní hormony) jsou efektivním regulátorem sexuálního 

dichromatismu a předurčují výraznost melaninového vzoru (Cooper and Greenberg 1992, Cox 

et al. 2008, Hover 1985).  

 

2.3.  Eublepharidae 

 

 

Gekončíci (Eublepharidae) jsou čeledí v rámci gekonů (Squamata, Gekkota, Gekkomorpha). 

Typická jsou pro ně oční víčka, která mají jako jediní gekoni, a absence lamel na prstech (Vitt 
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and Caldwell 2014). Patří mezi jedny z nejčastěji zkoumaných gekonů, dokonce se jeden 

z nich, Eublepharis macularius, stal modelovým organismem pro mnoho studií týkajících se 

behaviorální ekologie, fyziologie a morfologie. Mimo toho jsou barevně poměrně variabilní, 

takže tvoří ideální druh k porovnání ekologie a zbarvení. Právě barevný vzor a jeho velká 

variabilita může za jejich velkou popularitu v chovech. Čeleď zahrnuje šest rodů: 

Aeluroscalabotes, Coleonyx, Goniurosaurus, Eublepharis, Hemitheconyx a Holodactylus se 

zhruba 32 druhy a několika poddruhy. 

 

2.3.1. Ekologie gekončíků 

 

Vzhledem k tomu, že budu v následující práci brát v úvahu lokální podmínky v místě 

současného výskytu a jejich souvislost se zbarvením jednotlivých druhů, bylo by vhodné 

uvést gekončíky (Eublepharidae) jako skupinu a přiblížit podmínky, ve kterých v přírodě žijí. 

Gekončíci obývají tropy a subtropy téměř všech kontinentů: Asie, Afriky, Ameriky (viz 

Obr.  2) a dokonce několik různých habitatů od pouštního, přes polopouštní, lesní až pralesní. 

 

 

 

Obr. 2 Rozšíření čeledi Eublepharidae s fotografiemi několika zástupců 
 

 

Museli se tedy přizpůsobit vlhkému prostředí tropického lesa s téměř konstantní 

teplotou (Goniurosaurus, Coleonyx), lesnímu prostředí s výraznou sezonalitou 
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(Hemitheconyx, Eublepharis) a pouštnímu a polopouštnímu suchému klimatu (Holodactylus, 

Hemitheconyx) i s výraznými poklesy teplot (Eublepharis, Coleonyx) a velkou mírou 

sezonality. K pouštnímu životu se přizůsobili i hospodařením s vodou (Dial 1978, Dial and 

Fitzpatrik 1982, Seufer et al. 2005). 

 

2.3.2. Fylogeneze gekončíků  

 

Fylogenetické vztahy mezi recentními druhy a poddruhy gekončíků nejsou dosud plně 

rozřešeny. Grismer (1988) a Kluge (1962; 1967; 1975; 1983) považují rozdělení Pangey na 

Gondwanu a Laurasii (před 180 miliony lety) za mezník v oddělení gekončíků od ostatních 

gekonů. Údajný předek gekončíků by měl pocházet z Laurasie, s jejímž rozpadem se potom 

rozšířil do Severní Ameriky, Evropy a Asie. To, že v Asii najdeme největší počet druhů 

čeledi, tuto teorii podporuje. Podle Grismera se jako první s největší pravděpodobností 

oddělila linie vedoucí k dnešnímu rodu Aeluroscalabotes od společného předka dnešních 

terestrických gekončíků (Grismer 1988). Následovalo větvení rozdělující severoamerického 

předka dnešního rodu Coleonyx od africko-asijského kladu (Hemitheconyx, Holodactylus, 

Eublepharis a Goniurosaurus) od kterého se později jako první oddělil rod Goniurosaurus a 

ze společného předka zbylých rodů vznikly větve africká (Holodactylus a Hemitheconyx) a 

jihozápadoasijská (Eublepharis). Pozdější analýzy založené na molekulárních znacích toto 

základní schéma větvení kladogramu gekončíků podpořily. Postavení rodu Aeluroscalabotes 

je však velmi nestabilní. Ota a Honda (1999) jej umisťují jako sesterskou skupinu k rodu 

Goniurosaurus, zatímco podle nejnovější studie (Pyron et al. 2013) by měl být dokonce 

sesterskou skupinou rodu Coleonyx (viz Obr. 3).aa 

  
Obr. 3 Porovnání jednotlivých fylogenetických stromů vytvořených na základě prací:  Grismer (1988), Ota and 

Honda (1999) a Pyron et al.  (2013) A = Aeluroscalabotes, C =  Coleonyx, G = Goniurosaurus, E = 

Eublepharis, He = Hemitheconyx, Ho = Holodactylus (vytvořeno v programu Mesquite) 
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3. Cíle práce 
 

Popis a metodika měření zbarvení: 

 

 Popsat zbarvení gekončíků (Eublepharidae) pomocí analýzy obrazu 

kvantifikující zastoupení jednotlivých barev, jasu, sytosti, komplexity vzoru. 

Pomocí manipulací ověřit věrohodnost metod použitých pro stanovení 

kvantitativních parametrů zbarvení.__________________________________ 

 

 Spektrofotometrické ověření výsledků kvantifikace barev z fotografií a 

prověření role UV složky vzoru gekončíků jako možné komponenty zbarvení. 

 

Evoluční analýza zbarvení: 

 

 Popsat makroevoluční „pattern“ a pomocí fylogenetických metod 

zrekonstruovat ancestrální stavy těchto znaků na fylogenetickém stromě. 

 

 Popsat, které ekologické faktory korelují s proměnnými charakterizujícími 

zbarvení. 

 

Příčiny individuální variability zbarvení: 

 

 Vyšetřit vnitrodruhovou variabilitu modelového druhu E. macularius a její 

příčiny.  

 

 U modelového druhu E. macularius ověřit predikce hypotézy, že melaninové 

zbarvení souvisí s parametry chování respektive personalitou jedince. 

 

Analýza změn zbarvení během ontogeneze: 

 

 Na modelovém druhu Eublepharis macularius vyšetřit průběh změn zbarvení 

v průběhu ontogeneze._____________________________________________ 
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  Ve své práci analyzuji variabilitu ve zbarvení u gekončíků čeledi (Eublepharidae) ve 

třech stupních – na mezidruhové úrovni, na vnitrodruhové úrovni a z hlediska ontogeneze (viz 

výše). V první části mé práce bych se ráda zaměřila na charakteristiku zbarvení (včetně 

zavedení metodických postupů měření zbarvení) u jednotlivých druhů gekončíků a pokusila 

se popsat evoluci jednotlivých prvků zbarvení. Dále jsem za použití srovnávacích metod 

porovnala druhové charakteristiky zbarvení s ekologickými faktory v místě výskytu (viz 

Příloha 1II), jako jsou například průměrné teploty během roku, sezonalita, průměrné teploty 

povrchu země, roční srážky a množství vegetace, abych se mohla pokusit odhalit faktory, 

které mohou se zbarvením (zejména s množstvím černé a komplexitou vzoru) souviset.  

 Na vybraném vzorku (E. macularius) jsem analyzovala souvislost variability zbarvení 

a individuálních behaviorálních charakteristik. Konkrétně porovnám tmavost a složitost vzoru 

s údaji o reaktivitě a výsledky antipredačních testů s cílem zjistit, zda množství tmavé barvy 

v kresbě nějak ovlivňuje agresivitu a dominanci jedince. Množství černé v kresbě by totiž 

mělo odrážet množství melaninu a ten podle některých autorů (Ducrest et al. 2008, Mafli et al. 

2011, Vercken et al. 2007, Vercken and Clobert 2008) významně ovlivňuje chování jedince. 

Dále se zaměřím na variabilitu zbarvení v rámci jednoho druhu (Eublepharis macularius) a 

výsledky porovnám s příbuzností jednotlivých zvířat, abych zjistila, do jaké míry je barevný 

vzor ovlivněn genetikou.  

Ve třetí části se pokusím kvantifikovat zbarvení ve speciálním programu Barvocuc 

(Frynta and Lišková 2013) a vyhodnotit barevné změny a odlišnosti ve složitosti vzoru během 

ontogeneze, zaznamenat jeho vývoj a komplexitu.  

 

4. Materiál a metodika 
 

4.1. Výběr druhů 

 

Při výběru druhů jsem se snažila zahrnout co největší počet druhů a poddruhů podle 

nejnovější literatury a v průběhu práce jsem data aktualizovala a případně zařazovala nově 

popsané druhy. Hlavním kritériem byl dostatečný počet dostupných fotografií z ověřeného 

zdroje, kde se dalo spolehnout na správnost určení druhu, poddruhu nebo lokalitu. Od 

každého druhu jsem se pokusila získat alespoň pět fotografií dospělých jedinců a pět 

fotografií mláďat. Bohužel v případě některých nově objevených druhů, nebo druhů z hůře 

dostupných lokalit, bylo občas získání více fotografií poměrně komplikované. U některých 
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nebylo možné najít dostatečné množství fotografií s určenou lokalitou nebo možností 

vyhodnotit rozpoznávací znaky (například labiální štítky) a tak jsem raději zvolila menší 

soubor fotografií ale s jistým druhovým určením. Nakonec počet operačních taxonomických  

jednotek (OTU) čítal 42 druhů a poddruhů: Aeluroscalabotes dorsalis (dále značen též 

zkratkou ADOR), A. felinus (AFEL), Coleonyx brevis (CBREV), C. elegans elegans 

(CELEL), C. e. nemoralis (CNEM), C. fasciatus (CFAS), C. mitratus (CMIT), C. reticulatus 

(CRET), C. switaki switaki (CSWI), C. s. gypsicolus (CSWIG), C. variegatus variegatus 

(CVAR), C. v. abbotti (CVARA), C. v. bogerti (CVARB), C. v. peninsularis (CVARP), C. v. 

sonoriensis (CVARS), C. v. utahensis (CVARU),Goniurosaurus araneus (GAR), G. 

bawanglingensis (GBAW), G. catbaensis (GCAT), G. huuliensis (GHUU), G. luii (GLUI), G. 

yingdeensis (GYING), G. hainanensis (GHAI), G. lichtenfelderi (GLICH), G. liboensis 

(GLIB), G. kuroiwae (GKUR), G. orientalis (GOR), G. splendens (GSPL), G. toyamai 

(GTOY), G. yamashinae (GYAM), Eublepharis angramainyu populace ze Sýrie (EANGRB) 

a z Íránu (EANGRA), E.fuscus (EFUS), E. hardwickii (EHAR), E. macularius afghanicus 

(EMACA), E. macularius „velká forma“ (EMACV), E. macularius „bílá forma“ (EMACV), 

E. turcmenicus (ETUR), Hemitheconyx caudicinctus (HCAUD), H. taylori (HTAY), 

Holodactylus africanus (HAFR), H. cornii (HCORNI), ke kterým jsem doplnila údaje o 

rozměrech těla a klimatických podmínkách. 

 

 

Obr. 4 Ukázka variability ve zbarvení v Eublepharidae: a) A. felinus 1  b) C. brevis2 c) C. mitratus  
d) E. angramainyu e) E. hardwickii f) E. fuscus3 g) G. yamashinae4 h) H. caudicinctus i) H. taylori5 j) H. africanus 

                                                
1
 Foto: K. Čížková Šifnerová  

2
Foto: V. Vongrej 

3
Foto: R. Upadhye 

4
Foto: V. Hós 
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4.2  Sestavení fylogenetického stromu  

 

Z dostupné literatury (Blair and Orlov 2002, Dial & Grismer 1992, Grismer 1991, Grismer et 

al. 1994, Grismer 2000, Grismer et al. 2002,  Kluge 1975, Kratochvíl & Frynta 2003 Ota and 

Honda 1999, Pokorná et al. 2010,  Pyron et al. 2013, Seufer et al. 2005, Starostová et al. 2005, 

Üzüm et al. 2008, Wang et al. 2010; 2013, Werner et al. 2004, Werner et al. 2006, Ziegler et 

al. 2008) byl zkompilován  fylogenetický strom v programu Mesquite 2.75 (viz Obr. 5).  

Obr. 5 Fylogenetický strom sestavený z dostupné literatury (zkratky viz kapitola 4.1. Výběr druhů, žlutě rod Coleonyx, 

modře rod Goniurosaurus, zeleně rod Aeluroscalabotes, hnědě rod Holodactylus, vínově rod Hemitheconyx a oranžově rod 

Eublepharis) 

 

V případě druhu Coleonyx variegatus se nepodařilo najít vztahy mezi jednotlivými 

poddruhy a tak jsem se pokusila zrekonstruovat možnou fylogenezi na základě dostupných 

prací o druzích vyskytujících se sympatricky s Coleonyx variegatus a je u nich známá 

fylogeneze (Leaché and McGuire 2006). Vybrala jsem si druhy ropušníků (Phrynosoma) se 

sympatrickým rozšířením, které rozšířením kopírují poddruhy Coleonyx variegatus a to 

Phrynosoma platyrhinos, P coronatum P. solare, P. douglasii, P. blainvillii a P. hernandesii. 

Podle výskytu jsem k jednotlivým druhům Phrynosoma přiřadila poddruhy Coleonyx 

variegatus (viz Příloha II) a porovnala s fylogenetickým stromem vytvořeným ve 

fylogenetické práci o ropušnících (Leaché and McGuire 2006). Absence přesné fylogeneze 

v rámci druhu C. variegatus je částečně kompenzována skutečností, že ekologické podmínky, 

ve kterých žijíjednotlivé poddruhy se liší jen málo a též variabilita zbarvení mezi poddruhy 



21 

 

tohoto druhu je relativně nízká. Alternativní topologie v rámci C. variegatus má tedy jen 

omezený vliv na výsledky srovnávacích analýz. 

 

4.3. Sestavení matice kategoriálních znaků kodujících ornamenty  

 

Při vytváření kategorií z jednotlivých v přírodě se vyskytujících vzorů jsem se inspirovala 

prací týkající se kočkovitých šelem (Murray 1988, Werdelin and Olsson 1997). Přestože se 

jedná o savce, základní prvky vzorů byly velmi podobné těm, které jsem našla u gekončíků. 

Nejen u kočkovitých šelem, ale i u gekončíků můžeme zbarvení rozdělit na několik 

základních skupin – tečky, uniformní zbarvení, pruhy, velké skvrny a rozety (viz Obr. 6). 

V Příloze IV je znázorněno makroevoluční pattern výskytu jednotlivých kategorií vzoru 

zbarvení. Nakonec bylo nutné pro potřeby některých analýz zakódovat znaky do matice 

binárně, takže jsem vytvořila několik stromů (v programu Mesquite metodou maximal 

likelihood a maximal parsimony), které odrážejí přítomnost jednotlivých znaků (teček, rozet, 

pruhů, uniformního zbarvení a velkých skvrn). Do matice jsem také přidala údaje o vlhkosti, 

nakonec zjednodušeně zakódované do dvou skupin „vlhko“ a „sucho“. Rozdělení do skupin 

proběhlo na základě statistického rozdělení, které se shodovalo s intuitivní představou o 

vlhkostních poměrech v místě výskytu. Druhy vyskytující se v poušti a polopoušti byly 

v jedné skupině a pralesní a lesní druhy s průměrnými ročními srážkami nad 724mm ve 

druhé.  

 

 

Obr. 6 Schéma zbarvení : rozety, velké skvrny, tečky, uniformní zbarvení, pruhy 

(modifikováno podle Werdelin and Olsson 1997) 

 

4.4. Sběr dat o environmentálních parametrech v místě výskytu____ 

__     analyzovaných druhů a poddruhů 

 

Z dostupné literatury (viz kapitola 8) jsem získala průměrnou SVL dospělých zvířat a mláďat 

a lokality výskytu. Ke každému druhu bylo vybráno několik co nejpřesnějších lokalit tak, 

abych co nejlépe pokryla variabilitu areálu, a k nim dohledány klimatické údaje 

(www.weatheronline.cz): průměrné roční srážky, průměrná roční teplota, průměrné měsíční 
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teploty a srážky (viz Příloha III). Většina meteostanic měří teploty několik metrů nad 

povrchem a gekončíci jsou (až na výjimky) pozemní živočichové, doplnila jsem tedy i teploty 

na povrchu země (http://www.giss.nasa.gov). Následně byla spočítána sezonalita prostředí 

pomocí směrodatných odchylek z údajů o srážkách a teplotách během celého roku. Vzhledem 

k tomu, že velká část gekončíků obývá výrazně sezónní biotopy, pokusila jsem se zohlednit i 

hibernaci a estivaci. Podle literatury o ekologii gekončíků (Seufer et al. 2008) jsem odečetla 

průměrné teploty a srážky v době aktivity. Abych se mohla pokusit zohlednit i množství 

zeleně v biotopu jednotlivých druhů, pomocí Google Earth (Google Earth 7.0. 2013) jsem 

vyhledala ke každému druhu 5 lokalit (dle souřadnic lokalit nalezených z literatury) a ve 

stejném měřítku vyřezala ke každé lokalitě mapu (o velikosti 360x540px v měřítku 5km). 

Výjimkou bylo pouze několik druhů rodu Goniurosaurus, kteří obývají malé ostrůvky v 

souostroví Rjúkjů a nebylo tak možné získat několik od sebe vzdálenějších výřezů. 

Z výstřižků map jsem odřezala modré plochy oceánu, jezer a řek, aby nezkreslovaly poměr 

zelené ku ploše výřezu. Takto připravené soubory, uložené ve formátu .png, jsem vyhodnotila 

v programu Barvocuc (podrobnosti k tomuto programu viz Frynta and Lišková 2013) 

s nastavením (viz Příloha V) vytvořeném tak, abych získala procento zelené barvy na výřezu 

(viz Obr. 7) 

 

 

Obr. 7 Výstřižky snímků z GoogleEarth vyhodnocené v  

programu Barvocuc: a) pralesní zástupce Aeluroscalabotes 

 felinus (Sarawak) b) pouštní zástupce Eublepharis angramainyu  

(Arsanli) c) lesní zástupce Hemitheconyx caudicinctus (Ketou) 
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  4.5. Kvantifikace zbarvení 

 

 

Soubor 324 fotografií k první části – fylogenetické analýze zbarvení – jsem jen částečně 

získala ze standardizovaných skenů (viz níže), zbytek pocházel z popisných článků, knih, od 

různých autorů (viz Příloha I). Některé fotografie vznikly v přírodě, jiné v chovech na 

importovaných zvířatech z přírody nebo na generacích ze zajetí. Aby bylo možné fotografie 

vyhodnotit ve speciálním programu „Barvocuc“ (Frynta and Lišková 2013), bylo nutné 

nejprve sjednotit velikost jednotlivých snímků na 540x360px a následně ořezat fotografie tak, 

abych získala pouze zvíře na transparentním pozadí. Vzhledem k tomu, že část nebyla 

pořízena přímo pro účely studie a nebyla tedy plně standardizovaná, bylo nutné některé 

fotografie doupravit (například dokreslit část končetiny, odstranit šum apod.). Všechny 

úpravy jsem provedla v programu Gimp 2.0.  

V dalším kroku jsem pomocí programu Barvocuc vyhodnotila a kvantifikovala podíl 

jednotlivých barev (viz Příloha XI) a hran u obou verzí setu (upravených fotografií i 

neupravených fotografií). Bylo vytvořeno několik kontrolních nastavení s mírnými 

manipulacemi hodnot, abych mohla porovnat, jak to ovlivní výsledné hodnoty (viz Příloha IV 

tabulky nastavení).  Pro analýzu bylo použito „nastavení 1“ a „nastavení 2“. Obě nastavení 

byla vytvořena tak, aby vyhovovala standardizovaným skenům (viz následující kapitola). 

Zadávání rozpětí barev probíhalo podle HSL modelu. Stupně určují odstín (viz Obr. 8), 

saturace představuje sytost barvy, tedy množství šedi v odstínu (0-100%). Hodnota jasu 

představuje množství bílé – relativní světlost barvy. Výstup programu obsahoval hodnoty pro 

jednotlivé barvy, světlost, saturaci a počet hran. Hrany počítal na základě algoritmu Sobelova 

operátoru (Sobel 1978). Množství hran dobře reflektuje složitost vzoru. Ve výsledku nehrály 

hlavní roli ani tak odstíny, jako spíš celková tmavost a 

složitost vzoru. 

S úpravami fotografií se vyskytl první 

problematický bod, a to otázka, jak moc ovlivní úpravy 

výsledky? Proto jsem vytvořila set fotografií bez úprav, 

pouze ořezané a set fotografií s výraznými úpravami. 

Výsledné hodnoty se významně nelišily, pouze došlo 

k odstranění kazových efektů vzniklých stínem 

na fotografii, nebo šumem. Úpravy neovlivnily ani 

množství hran. Důležité parametry, jako je bílá (potažmo 

Obr. 8 HSL barevný model 
Hue =  odstín, saturation = sytost,  

Value = hodnota jasu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV) 
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lightness), černá a hrany, které budu dále sledovat a porovnávat s dalšími faktory, se 

s úpravami nezměnily. Úpravy fotografií probíhaly na základě porovnávání se 

standartizovanými skeny (viz následující kapitoly). 

 

4.6. Kontrola standardizovanými skeny 

 

Pro kontrolu jsem také pořídila několik standardizovaných skenů s kalibrační barevnou škálou 

(viz Obr. 9) – opět několik zástupců dostupných na teraristických burzách a v zoologické 

zahradě Praha (Aeluroscalabotes felinus, Eublepharis macularius velká forma, Eublepharis 

macularius afghanicus, Eublepharis macularius bílá forma, Eublepharis hardwickii, 

Eublepharis angramainyu íránská populace  (lokality: Ilam, Masjed-i-Soleiman, Chogha 

Zanbil), Coleonyx mitratus, Coleonyx elegans, Goniurosaurus hainanensis, Goniurosaurus 

araneus, Goniurosaurus luii, Hemitheconyx caudicinctus, Holodactylus africanus). Použila 

jsem skenner Canon F4400 s vloženou kalibrační tabulkou barev. Pořízené fotografie jsem 

opět ořezala na velikost 540x360px s transparentním pozadím v programu Gimp 2 a 

vyhodnotila v programu Barvocuc (Lišková and Frynta 2013). Stejnou velikost jsem použila 

proto, aby bylo možné porovnat fotografie z prvního kroku s pořízenými skeny. Byla použita 

nastavení, kalibrovaná podle barevné škály skeneru, která jsem následně použila i 

k vyhodnocení předchozí části. Podle těchto skenů byly také upraveny ostatní 

nestandardizované fotografie (ukázka vyhodnocení viz Příloha XI). 

 

 

Obr. 9 Ukázka kalibrační tabulky barev a skenování 

 

4.7. Kontrola spektrometrií 

 

Spektrometrií je možné získat kvantitativní údaje o zbarvení - odstín, sytost, jas a UV složku 

(Endler 1990). Jako kontrolní soubor se mi podařilo proměřit barevné spektrum u několika 

druhů gekončíků dostupných v zájmových chovech a v zoologické zahradě (Aeluroscalabotes 
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felinus, Coleonx elegans, Eublepharis macularius velká forma, Eublepharis macularius forma 

albino, Eublepharis macularius forma blizzard, Eublepharis macularius forma hypoalbino 

Eublepharis angramainyu, Hemitheconyx caudicinctus a Goniurosaurus araneus, 

Goniurosaurus sp.) Kontrolně bylo proměřeno i několik jedinců mutantního zbarvení u 

Eublepharis macularius, aby bylo možné porovnat, zda se jednotlivé odstíny u mutantních 

zvířat nějak liší. U každého druhu jsem proměřila vždy zbarvení na hlavě, těle a na ocase. 

Chtěla jsem tak ověřit, zda není možné, že by měli gekončíci vzor v UV spektru, pro lidské 

oko neviditelný. K měření jsem použila OceanOptics spektrofotometr USB4000 a PX-2 

Pulsed Xenon Light. Měření jsem prováděla pod úhlem cca 45°, abych předešla chybám 

způsobeným odrazem světla od kůže. Následující graf (Obr. 10) znázorňuje spektrum pro 

tmavou kresbu (další grafy viz Příloha VI). 

 

 

Obr. 10 Znázornění spektra naměřeného pro tmavou kresbu u Goniurosaurus araneus – potvrzuje absenci kresby v UV 
spektru (osa x – vlnové délky v nm (wavelengh), osa y – reflektance v % (reflectation) 

 

 

4.8. Vliv tvaru těla na výsledné množství hran 

 

 

Z připraveného setu jsem v programu Gimp vyřezala vzorky kůže o velikosti 67x45px tak, 

abych zachytila charakter vzoru. Kvůli omezené možné velikosti výřezu (vzhledem k malé 

ploše zad gekončíků) jsem zachovala pouze poměr 3:2 a ne velikost 540x360px. Na výsledné 

porovnání nebude mít změna velikosti vliv, protože program porovnává procentuelní 

zastoupení barev. Takto připravený vzorník jsem proměřila v programu Barvocuc 
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s nastavením 1 a nastavením 2 (viz Příloha V) a zaměřila se na množství černé, šedé, bílé a 

výsledné hodnoty Sobelova operátoru (viz Obr. 11).  Stejná nastavení jsem použila proto, aby 

bylo možno srovnávat výsledky vyhodnocení vzorníku a prvního setu. Tyto údaje jsem 

porovnala s výsledky z analýzy fotografií celých zvířat, abych zjistila, zda tvar zvířete nemůže 

zkreslovat výsledky.  

 

 

 

Obr. 11 Ukázka vyhodnoceného vzorníku vzorků kůže (první obrázek v řadě). Měřeno je procentuelní barevné složení 

nadefinovaných barev podle kalibrovaného vzorníku (druhý obrázek v řadě) a kvantitativně je vyjádřena i složitost vzoru 

pomocí kontrastu zvýrazňujícího hrany (třetí obrázek v řadě). 

 

  4.9. Vnitrodruhová variabilita a vliv zbarvení na chování jedince 

 

 

Další část práce je zaměřená na porovnání vzoru v rámci jednoho druhu na základě složitosti 

vzoru, personality jedince a chovných podmínek. Připravila jsem standardizované skeny 147 

zvířat narozených v letech 2010-2011, ke kterým máme dostatek informací z předchozích 

experimentů (Lásková 2009). Vybrala jsem zvířata, jejichž chování bylo charakterizováno 

pomocí exploračního a antipredačního testu. Údaje o chování jsem přebrala z datového 

souboru pořízeného Bc. Janou Staňkovou v rámci jejího diplomového projektu (Jana 

Staňková in prep.) V sérii jsou zastoupena zvířata obou pohlaví, linie z přírody (PAK) i 

laboratorní linie (LAB). Část zvířat tvoří sourozenci a část zvířat je 2. inbrední generace. Ke 

všem jedincům byly dostupné růstové křivky a v letošním roce byli otestováni na antipredaci 

a exploraci. Všechna zvířata žijí ve stejných podmínkách a jsou krmena stejnou potravou. 

Skeny (pořízené skenerem Canon F4400) jsem opět upravila v programu Gimp 2.0 na velikost 

540x360px s transparentním pozadím a vyhodnotila v programu Barvocuc. Použila jsem 
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shodné nastavení („nastavení 1 a 2“) jako u první části (viz Příloha V), aby bylo možné 

případně porovnat obě analýzy. U všech oskenovaných zvířat jsem změřila rozměry těla 

(SVL, šířku hlavy, šířku těla, délku ocasu a šířku ocasu) v programu ImageTool 3.0 (Rasband 

1997-2008), aby bylo možné porovnat výživový stav jednotlivců. Zároveň jsem zaznamenala 

jejich chování během manipulace pro případné další porovnání agrese s množstvím tmavého 

ornamentu. Vlastní výsledky (poměry barev, morfologie a chování při manipulaci) jsem 

doplnila o data z antipredačního a exploračního experimentu (Staňková in prep).  

 

4.10. Ontogeneze barevného vzoru 

 

O gekončících (Eublepharis macularius) je všeobecně známo, že se jejich zbarvení během 

ontogeneze rozpadá z proužků na menší skvrny (viz Obr. 12), zatím však nebyl zaznamenán 

přesný vývoj zbarvení. V předchozích letech byla sledována morfologie několika zvířat 

pomocí záznamů ze skeneru (Lásková 2009), a tak bylo možno tato data využít i k analýze 

změny vzoru. Soubor 311 skenů 34 zvířat, pořízených v letech 2007 – 2009 (skenováno 

skenerem HP Scanjet G3010) jsem doplnila o 10 skenů (použit skener Canon F4400, protože 

předchozí model již nebyl dostupný) jedinců dosud dostupných v červenci 2014 a podobně 

jako předchozí sety upravila v programu Gimp 2.0 (na 540x360px s transparentním pozadím) 

a vyhodnotila v programu Barvocuc. Jednotlivá zvířata byla skenována po vylíhnutí, v měsíci 

života, ve dvou, ve třech, čtyřech, pěti, sedmi, devíti, dvaceti, třiceti šesti a osmdesáti čtyřech 

měsících. Všechna zvířata žila ve stejných podmínkách a byla krmena stejnou potravou. 

Jednalo se o potomky zvířat z přírody (PAK) „velké“ formy Eublepharis macularius 

(Lásková 2009). 

 

 

Obr. 12 Rozpad vzoru během ontogeneze – Eublepharis macularius od 1 měsíce do 36 měsíců (foto: Jitka Lásková) 
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4.11. Statistická analýza kontinuálních dat použitých pro srovnávací  

___  _analýzy  

 

 

Výstupní data z programu Barvocuc byla u všech částí nejdříve zprůměrována pro každý 

druh/poddruh (OTU) a následně arcsin-transformována („square-root arcsin transformation“), 

což přiblížilo rozdělení dat normálnímu. V programu Statistica 12 jsem také dopočítala 

mediány pro všechny jednotky, abych vynesením proti hodnotám průměru zjistila, do jaké 

míry výsledky ovlivňují některé méně kvalitní fotografie.  

Data týkající se srážek v místě výskytu (průměrné roční srážky, srážky v době aktivity 

a měsíční průměrné srážky) byla transformována přirozeným logaritmem. K vizualizaci 

multivariátní struktury environmentálních dat byla použita analýza hlavních komponent PCA 

(Principal Component Analysis). Korelační matice a výstupy PCA byly použity k výběru 

finálních vysvětlujících proměnných (ln průměrných ročních srážek, sd teplot, průměrných 

ročních teplot, množství zeleně v místě výskytu vyjádřené podílem zelené ve výstřižku mapy 

a podílem oranžové), které budu dále testovat.  

Při analýze změny znaků v závislosti na podmínkách prostředí bylo nutno zohlednit 

příbuznost mezi taxony. Využili jsme tedy srovnávací přístup („phylogenetic comparative 

methods“, srovnej Harvey and Pagel 1991). Aby byl odfiltroán potenciálně zkreslující vliv 

fylogeneze na statistický vztah mezi zbarvením a vysvětlujícími proměnnými 

charakterizujícími prostředí, použili jsme dva různé přístupy -  (1) Modelování zohledňující 

fylogenetickou korelaci mezi proměnnými pomocí funkce GLS  s předpokladem Brownova 

modelu a fylogenese zadané v závorkové konvenci, tak jak je implementována v programu 

Ape v prostředí R (R+ statistical software; postup dle Pekár and Brabec 2012) a (2) starší 

Felsensteinovu metodu využívající nezávislých kontrastů v programu PDAP 

implementovanou v programovém balíku fylogenetických metod Mesquite (Madisson and 

Maddison 2011). Tato korelace nepočítá s druhy, ale s rozdíly (kontrasty) hodnot mezi 

korunovými taxony nebo nody, takže úplně odstraní vliv fylogeneze. Je tedy principiálně 

odlišná a ve svém výsledku zpravidla „přísnější“ než modernější fylogenetická GLS v Ape.  

Ve druhé části byly použity popisné statistiky k výpočtu variačního koeficientu pro 

zbarvení a PCA analýza s korelační maticí k určení faktorů, které mohly ovlivnit 

vysvětlovanou proměnnou (asinblack). Vzhledem k neznámému statistickému rozložení dat 

byl nakonec použit Spearmanův korelační test. Ke kvantifikaci vlivu rodičů (dědičnosti) na 

zbarvení sourozenců byl použit GLMM s pomocí funkce GLS programu NLME v prostředí 

R. 
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5. Výsledky 
 

5.1. Ověření metod kvantifikace zbarvení 

 

5. 1. 1. Vliv drobných úprav fotografií na kvantitu zbarvení 

 

 

Při porovnání setu fotografií, které byly pouze ořezané, ale jinak bez úprav a setu fotografií, 

kde kromě ořezání došlo k drobným úpravám (dokreslení chybějících částí, úpravy odstínu a 

jasu podle standardizovaných skenů) se ukázalo, že obě varianty spolu vysoce korelují nejen 

v množství černé v ornamentu (Obr. 13), ale i v množství hran (Obr. 14). Takže je možné pro 

další analýzy použít upravené fotografie bez obav z výrazného ovlivnění výsledků. 
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5.1.2. Vliv tvaru celého těla a vybraného vzorku části vzoru na   

kvantifikované parametry popisující zbarvení 

 

Porovnání dat fotografií celého těla gekončíků s daty z “výstřižků” jejich těla, které 

zobrazovaly pouze ornament v barvě (viz kapitola 4.8. Obr. 11 ) a tak nezohledňovaly tvar 

těla, který by mohl ovlivnit výsledky, ukázalo, že výsledky (Obr. 15) spolu silně korelují 

(p<0,0001) 
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5.1.3. Kontrola rozptylu dat z nestandardizovaných fotografií 

 

Statistické srovnání průměrných hodnot a mediánů pro barvy v rámci jednotlivých druhů 

prokázal, že jsou použitelná i data z nestandardizovaných fotografií (viz Příloha VII). 

Hodnoty mediánů a průměrů pro jednotlivé barvy byly vysoce korelovány (r>0,93, p<0,0001 

a r
2
>0,88).  

 

5.1.4. Výsledky spektrofotometrické analýzy 

 

UV složka byla významná pouze minimálně jen na bílých plochách ocasu u některých mláďat 

(viz Obr. 16). V případě dospělých jedinců se podle očekávání shodují jednotlivé barvy v 

naměřeném spektru s barvami, které vidíme pouhým okem. Barevný vzor a poměrné 

zastoupení barev lze tedy v tomto případě kvantitativně měřit i z fotografie.  

 

 

Obr. 16 Znázornění změřeného spektra bílé kresby na ocase mláděte Goniurosaurus araneus (osa x – vlnové délky v nm, 
osa y – reflektance v %) – fialová linie znázorňuje peak v UV spektru 

 

 

5.2. Rekonstrukce ancestrálních stavů znaků 

 

Pomocí maximum parsimony a maximum likelihood byla provedena fylogenetická 

rekonstrukce jednotlivých znaků zbarvení u adultních jedinců (rozet, skvrn, uniformního 

zbarvení, pruhů) a rekonstrukce vlhkostních podmínek v místě výskytu (viz Příloha VIII). 

Z přiložených fylogenetických rekonstrukcí vyplývá, že rozetový vzor byl přítomen už u 

předka všech gekončíků (Příloha VIII - Fylogenetická rekonstrukce 1) a teprve později se 

několikrát rozpadl na skvrnitý vzor u některých druhů rodu Coleonyx a Eublepharis. 
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 Pruhy se ve vzoru objevují prakticky u všech afrických zástupců (Hemitheconyx a 

Holodactylus) čeledi Eublepharidae (viz Příloha VIII – Fylogenetická rekonstrukce 2). 

Z rekonstrukce vlhkostních poměrů (Příloha VIII – Fylogenetická rekonstrukce 3 a 4) 

vyplývá, že gekončíci původně obývali habitaty s vysokou vlhkostí a museli se několikrát 

adaptovat na suché prostředí (severoamerická linie rodu Coleonyx, oba zástupci rodu 

Holodactylus, Hemitheconyx taylori a s výjimkou E. hardwickii celý rod Eublepharis) 

s přechodem do sušších biotopů. 

 

5.3. Statistické závislosti mezi kvantitativními znaky zbarvení a 

parametry životního prostředí gekončíků 

 

5.3.1. Redukce počtu vysvětlujících proměnných 

 

Po provedení PCA analýzy je zřejmé (Obr. 17), že první osu variability vysvětluje zelená 

barva reflektující počet zeleně v místě výskytu, druhou osu vysvětlují průměrné roční teploty. 

Vysvětlující proměnné byly korelovány s transformovanými hodnotami pro zbarvení.   
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Obr. 17 PCA analýza hlavních komponent – první osa je dána podílem zeleně v místě výskytu 

(ASINGREENMAP) a vysvětluje 20,80% variability, druhá osa je dána průměrnými ročními teplotami 

(meanTemperature) a vysvětluje 59,10% variability.  

(ASINORANGEMAP = množství oranžové barvy ve výstřižku mapy, Sd temperature = směrodatná odchylka teplot, 

meanTemperature =  průměrné roční teploty, ASINGREENMAP = množství zelené ve výstřižku mapy, 

meanRAINFALL = průměrné roční srážky, lnmeanRAINFALL = průměrné roční srážky transformované přirozeným 

logaritmem; doplňkové proměnné: asinWHITE =  % zastoupení bílé, asinSOBEL =  množství hran, asinBLACK =  

% zastoupení černé, asinGREY = % zastoupení šedé) 
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5.3.2. Výsledky GLS modelu zohledňujícího topologii fylogenetického 

_____stromu 

 

 

Podle korelační matice (Tab. 1) bylo sestaveno pořadí proměnných, v jakém budou vstupovat 

do GLS modelu na následující: množství vegetace na místě lokality (ASINGREENMAP), 

logaritmus průměrných ročních srážek (lnmeanRainfall), průměrné roční teploty 

(meanTemperature), podíl oranžové ve výstřižku mapy (ASINORANGE), směrodatná 

odchylka teplot (sdTemperature). Alternativní možností bylo dát na první místo průměrné 

srážky, otázkou bylo, zda použít údaje o množství vegetace, nebo naopak průměrné roční 

srážky, které pro změnu nemusí vypovídat o mikroklimatu obývaného gekončíky. Proto 

nakonec bylo použito původní pořadí (viz Tab.2).____________________________  

 

Tab. 1  Korelační matice faktorů použitých pro další analýzu. Faktory vstupující do korelační matice: množství 

zeleně v oblasti výskytu (ASINGREENMAP), poměr oranžové na výstřižku mapy v místě výskytu 

(ASINORANGEMAP), logaritmus průměrných ročních srážek (lnmeanRAINFALL), směrodatná odchylka 

průměrných teplot (Sdtemperature), průměrné roční teploty (meanTemperature), arcsintransforomovaný podíl 

černé kresby (asinBLACK), arcintransformovaný podíl bílé ve zbravení (asinWHITE), arcintransformovaný 

podíl šedé ve zbarvení (asinGREY) a arcsintransformované množství hran (asinSOBEL). Vstupními daty jsou 

hodnoty pro jednotlivé druhy a poddruhy (OTU), fylogenetické vztahy nejsou v analýze zohledněny. 

 r ASINGREENMAP ASINORANGEMAP lnmeanRAINFALL Sdtemperature meanTemperature 

asinBLACK 0.163297 0.009564 0.533352 -0.098968 -0.000822 

asinWHITE -0.221198 0.027506 -0.398673 0.044540 -0.053248 

asinSOBEL 0.364337 -0.231452 -0.207051 0.389459 -0.355905 

asinGREY 0.147113 -0.101398 -0.374905 0.138866 -0.020260 

 

 

Tab.2  GLS modely pro korelace ekologických podmínek se zbarvením (p hodnoty) – postupně byly 

vyřa-zovány jednotlivé proměnné, které nekorelovaly. Ve výsledku nejsilněji koreluje množství zeleně 

v místě výskytu. (Graf viz Příloha IX) 

p 
asinBLACK 

model 1 model 2 model 3 

ASINGREENMAP <0.0001 <0.0001 <0.0001 

lnmeanRainfall 0.8674 0.8656   

meanTemperature 0.0019 0.0016 0.0044 

ASINORANGEMAP 0.0211 0.0194 0.0125 

sdTemperature 0.9558     
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5.3.3. Výsledky získané metodou nezávislých kontrastů 

 

 

Výsledky Felsensteinových korelací nezávislých kontrastů podílu černé barvy a parametrů 

prostředí ukázaly, že nejlepšími prediktory černého zbarvení jsou podíly zelené a oranžové na 

družicovém snímku okolí lokalit výskytu daného druhu nebo poddruhu. Tyto vztahy nejsou 

nijak těsné, nicméně jsou statisticky vysoce průkazné (viz Tab. 3). 

 

 

Tab.3 Felsensteinova kontrastní korelace – výsledné hodnoty  

  asinBLACK 

lnmeanRAINFALL r= 0.1761 p=0.132 

meanTemperature r= 0.120 p=0.2242 

ASINGREENMAP r=0.4124 p=0.0034 

ASINGREENORANGE r=0.4842 p=6.3046 (E-4) 

sdTemperature r=0.0100 p=0.4747 
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5.4. Vztah zbarvení s prostředím a dědičností 

 

5.4.1. Vztah zbarvení a prostředím 

 

 

Spearmanův korelační koeficient neprokázal žádnou významnou korelaci pro vztah mezi 

zastoupením černé ve zbarvení gekončíka E. macularius a jednotlivými parametry life-history  

(viz Tab. 4) a chování v jednoduchých behaviorálních testech exploračního a antipredačního 

chování. Jediná formálně statisticky významná korelace se týká počtu případů inaktivity 

gekončíka ve středových čtvercích prostoru („otevřeného pole“). Vzhledem k počtu 

provedených testů je však třeba nahlížet i na tuto korelaci jako na statisticky nevýznamnou, 

neboť neobstojí ani před mírnějšími procedurami typu Bonferoniho korekce. 

 

Tab.4 Spearmanův korelační koeficient a jeho významnost pro vztah mezi zastoupením černé ve zbarvení 

gekončíka E. macularius a jednotlivými parametry life-history a chování v jednoduchých behaviorálních testech 

exploračního a antipredačního chování. Jediná formálně statisticky významná korelace se týká počtu případů 

inaktivity gekončíka ve středových čtvercích prostoru („otevřeného pole“). Vzhledem k počtu provedených testů 

je však třeba nahlížet i na tuto korelaci jako na statisticky nevýznamnou, neboť neobstojí ani před mírnějšími 

procedurami typu Bonferoniho korekce. 

  

Valid (N) Spearman 
(R) 

t(N-2) p-level 

asincernanast & šířka těla 141 0.069686 0.82359 0.411585 

asincernanast & Hmotnost vajíčka 144 -0.087547 -1.04726 0.296759 

asincernanast & Hmotnost mláděte 142 0.073335 0.87005 0.385763 

asincernanast & SVL mláděte 145 -0.067537 -0.80947 0.419590 

asincernanast & pohlavi  142 0.007495 0.08869 0.929457 

asincernanast & pohyb celkem 146 -0.133946 -1.62197 0.106998 

asincernanast & pohyb v rozích 146 -0.002936 -0.03524 0.971940 

asincernanast & pohyb ve středu 146 -0.048762 -0.58584 0.558901 

asincernanast & neaktivita 
uprostřed prostoru (sqrt) 

146 -0.205258 -2.51668 0.012943 

asincernanast & olizování(sqrt) 146 -0.112120 -1.35398 0.177865 

asincernanast & stání u zdi (sqrt) 146 -0.147122 -1.78488 0.076386 

asincernanast & šplhání po zdi 
(sqrt) 

146 0.001172 0.01407 0.988797 

asinhranynast & šířka těla  141 -0.030101 -0.35504 0.723097 
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5.4.2 Vnitrodruhová variabilita ve zbarvení  

 

Ze vzorku byla vybrána zvířata z nedomestikované linie, variabilita zbarvení u této populace 

je extrémně vysoká (viz Obr. 18), variační koeficient pro zastoupení černé byl 37,3% (arcsin-

transformovaná data).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 15  Rozdělení množství černé kresby ve vzoru pro formu PAK, N=93 

 

 

 

 

 

 

5.4.3. Vliv dědičnosti na zastoupení černé ve zbarvení 

 

Vzhledem k tomu, že inkubační teplota, ani pohlaví nebo chování neměly na množství černé 

ve vzoru přímý statistický vliv, bylo vybráno 28 párů zvířat, která pocházela ze stejné snůšky. 

Na tomto setu bylo testováno, zda souvisí zbarvení s dědičností, ale nebyla prokázána 

souvislost. Množství černé jednotlivců nekorelovalo s množstvím černé u jejich sourozenců 

(viz Obr. 19). Použití GLMM ukázalo, že příbuznost vysvětluje pouze 8.98% z celkové 

variability. 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Grafické znázornění statistického rozdělení množství černé ve vzoru (osa x) u 
nedomestikované linie  
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5.5. Ontogeneze vzoru 

 

 

Po vynesení hodnot pro jednotlivé barvy do grafu proti stáří zvířat, je vidět, že zvířata od 

vylíhnutí do zhruba dvou měsíců věku výrazně světlají. Od dvou měsíců do stáří jednoho roku 

života si udržují přibližně stejné množství černé (Obr. 20) ve vzoru a následně opět tmavnou. 

Od 36. měsíce života se situace ustaluje mezi 30-35%. Naopak podíl „šedé“ (Obr. 21) od 

vylíhnutí do dvou měsíců výrazně stoupá. V této analýze bylo pro zjednodušení použito 

nastavení vyhodnocující pouze černou, „šedou“ a bílou, takže „šedá“ obsahuje podíl žluté, 

v jejíž prospěch pravděpodobně klesá podíl černé. Od druhého měsíce života množství „šedé“ 

mírně klesá a nejmenší podíl šedé je ve 36 měsících. Podíl bílé mírně stoupá (Obr. 22) spolu 

se světláním do jednoho roku. Následně bílá klesá spolu se zvyšujícím se podílem černé barvy 

a celkovým tmavnutím. Složitost vzoru postupně narůstá (viz Příloha X). 
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Obr. 19 Korelace množství černé ve zbarvení u sourozenců Eublepharis macularius 

z jednoho vejce (asincerna a) a druhého vejce (asincerna b) ze stejné snůšky 

(y=0,3395+0,0414*x, r=0,0495, p=0,8024, r2=0,0025), čísla značí korelovaný pár 

sourozenců 
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Tab.5 Tabulka četností zvířat od vylíhnutí (0) až po 84 měsíců včetně četností (n) 

a hodnot pro jednotlivé barvy (%bila1, %cerna1, %seda1) a hrany (%sobel1) 

 

stáří 
(měsíce) 

n %bila1 %cerna1 %seda1 %sobel1 

0 28 5.70073 38.39525 55.90157 0.295312 

1 30 4.96616 27.63658 67.39715 0.385492 

2 18 6.22328 18.5127 75.26402 0.439783 

3 30 6.12358 18.21985 75.65657 0.48349 

4 31 6.30249 19.5947 74.1028 0.558057 

5 33 7.46341 19.83136 72.70523 0.578212 

7 36 8.76376 20.04067 71.19557 0.613007 

9 31 11.96489 19.71776 68.31735 0.644913 

12 16 13.93711 16.54525 69.51764 0.641798 

20 30 9.77623 22.53851 67.68526 0.622618 

36 28 6.70506 32.50265 60.79229 0.658157 

84 10 0.48511 31.98934 67.52555 0.586512 

Vš.skup. 321 7.60524 23.51844 68.87609 0.541858 
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Obr. 20 Množství černé ve vzoru v závislosti na věku jedince (v měsících)  

(včetně Sd. chyb průměrů) 
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Obr. 21 Množství „šedé“ ve vzoru v závislosti na věku jedince (v měsících) 

(včetně Sd. chyby průměru) 
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Obr. 22 Množství bílé ve vzoru v závislosti na věku jedince (v měsících) 

(včetně Sd. chyby průměru) 
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Aby bylo možné rozlišit, zda zvířata šednou nebo žloutnou, set byl vyhodnocen i 

s nastavením rozlišujícím jednotlivé barvy (Obr. 23). Komplexita vzoru se po celou dobu 

růstu zvyšovala spolu s rozpadem kontrastních proužků na drobné skvrny (viz Příloha X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Diskuse 
 

6.1.  Charakteristika zbarvení gekončíků (Eublepharidae) a jeho evoluce   

____vzhledem k fylogenezi 

 

Z výsledků této práce vyplývá, že zbarvení gekončíků čeledi Eublepharidae lze kvantifikovat. 

Podle všeho se mi podařilo vyladit metody použití nestandardizovaných fotografií pro 

kvantifikaci charakteristik vzoru a změření ploch zaujímaných jednotlivými barvami, zejména 

černé (melaninu). Ukázalo se také, že lze k těmto účelům používat jak nestandardizované 

fotografie s různými pozicemi zvířete, případně chybějící končetinou (alespoň z hlediska 

vyhodnocení poměru černé a množství hran), tak mírně modifikované fotografie, nebo 

dokonce pouhé výstřižky vzoru dorsální strany těla. Podařilo se prokázat, že přestože mohou 
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Obr. 23 Znázornění měnících se poměrů jednotlivých barev černé (černě), bílé 

(modře), šedé (šedě) a žluté (žlutě). 



41 

 

mít jednotlivé fotografie pro jeden druh velkou variabilitu hodnot pro jednotlivé barvy, ve 

výsledku korelují průměrné hodnoty jednotlivých odstínů s mediány a nejsou tedy příliš 

ovlivněny odlehlými hodnotami. V zásadě z toho vyplývá, že je pro takovéto analýzy lepší 

zahrnout větší počet fotografií, i když horší kvality.   

Jako nejlépe hodnotitelné parametry zbarvení gekončíků (Eublepharidae) se nakonec 

ukázaly množství černé ve vzoru a celková komplexita vzoru, protože je významně neovlivní 

ani drobné manipulace s fotografiemi a jsou tedy nejvěrohodněji kvantifikovatelné na 

nestandardizovaných snímcích. Pro další parametry je vhodnější použít skenování či 

fotografování s barevným standardem. 

 Přímé změření odrazivosti jednotlivých barev na živých zvířatech spektrofotometrem 

u několika druhů gekončíků (Aeluroscalabotes felinus, Coleonyx elegans, Eublepharis 

macularius, Eublepharis angramainyu, Goniurosaurus araneus, Goniurosaurus sp. a 

Hemitheconyx caudicinctus a několika mutantních forem laboratorní linie E. macularius), 

překvapivě prokázalo, že u gekončíků není většinově přítomen vzor reflektující v UV spektru, 

který by byl lidskému oku neviditelný, také se potvrdil původní odhad barev obsažených ve 

vzoru. Podle očekávání se černá barva i při měření spektrofotometrem shoduje s černými 

ornamenty naměřenými z digitálních fotografií. Podobná shoda byla naměřena i u ostatních 

barev (červená, oranžová, žlutá). Výsledek této studie ukazuje, že  barevný vzor a poměrné 

zastoupení barev lze díky velmi nízkému podílu UV reflektance věrohodně kvantifikovat i z 

fotografie. Tuto metodiku je možno použít tam, kde nejsou dostuné živé exempláře a nelze je 

proměřovat spektrofotometrem. Ideální je však používat standardizované fotografie. 

Přítomnost reflektance v UV spektru byla nalezena jen u výrazně bílých ploch některých 

mláďat (ocas) a to ještě ne ve významné výši. Víme, že vzor v UV hraje významnou roli u 

diurnálních ještěrů (například Anolis (Fleischman and Persons 2001, Macedonia et al. 2000. 

Stoehr and McGraw 2001)), Timon, Gallotia (Font et al. 2004) a Phelsuma (Saenko et al. 

2013)) zatímco u primárně nočních zvířat zatím chybí důkazy o této funkci. Můžeme jen 

spekulovat, že u mláďat by tento typ zbarvení mohl sloužit jako antripredační strategie, která 

přiláká pozornost predátora k méně významné části těla, podobně jako modré ocásky mláďat 

u některých druhů scinků (Eumeces (Cooper and Greenberg 1992, Hawlena et al. 2006, 

Cooper and Vitt 1985b). 

Ornamenty dorsální stany těla gekončíků se mi podařilo bez obtíží roztřídit do 

několika základních a distinktích typů: rozet, skvrn, uniformního zbarvení a pruhů. Podle 

fylogenetické rekonstrukce jsou nejpůvodnějším zbarvením rozety, které se dále, 

pravděpodobně spolu s přechodem z deštného pralesa do sušších biotopů (Seufer et al. 2005 a 
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kapitola 6.2.), rozpadaly na skvrny (Eublepharis, Coleonyx). Pouze u rodu Aeluroscalabotes 

se vyvinulo uniformní zbarvení těla, které by ale také mohlo být odvozeným stavem znaku. 

Podle prací zabývající se vývojem zbarvení kočkovitých šelem se zdá, že podobně, jako u 

gekončíků, byly základem větší skvrny, které se postupně rozpadaly na menší a menší 

fragmenty (Allen et al. 2010). Pruhy, vyvinuté u afrických gekončíků (Holodactylus a 

Hemitheconyx) a Eublepharis hardwickii, by za předpokladu, že vývoj probíhal podle 

předpokládané posloupnosti u kočkovitých šelem, mohly vzniknout během kterékoliv fáze 

rozpadu původního vzoru. Vzhledem k výrazně odlišnému zbarvení mláďat, která jsou 

pruhovaná, by to však mohl být pozůstatek juvenilního vzoru, který se nestihl rozpadnout. 

Podle fylogenetické rekonstrukce juvenilního zbarvení (Bauerová 2012) by pruhování mělo 

být ancestrálním znakem u mláďat. Otázkou je, zda se pak opakovaně vyvinulo u africké linie 

gekončíků a jediného zástupce asijské linie, kteří obývají jak pouště (Holodactylus, 

Hemitheconyx taylori), tak suchý les (Hemithexonyx caudicinctus, Eublepharis hardwickii), a 

nebo je to ustrnulá podoba mláděcího zbarvení. Fakt, že rod Holodactylus patří k nejmenším v 

čeledi, by mohl signalizovat, že se vzor během ontogeneze nerozpadl spolu s protahováním 

těla a rozpad původních juvenilních proužků nastává pouze u větších druhů. Nicméně zástupci 

rodu Hemitheconyx svojí velikostí převyšují pouštní zástupce rodu Coleonyx, takže nejspíš 

pruhování nemá přímou souvislost s velikostí těla.  

 

6.2. Faktory determinující zbarvení 

 

Nejsilnějším environmentálním faktorem, který ovlivňuje zbarvení, se zdá být množství 

vegetace v prostředí, případně množství ročních srážek. Tato proměnná vysvětlila zhruba 

třetinu celkové variability. S množstvím zeleně přímo souvisel roční úhrn srážek a naopak 

množství oranžové reflektovalo absenci zeleně a minimum srážek. Množství černé stoupalo 

na úkor šedé, takže můžeme usoudit, že s narůstající vlhkostí se šedé části vzoru stávají 

černými na úkor šedé. Výsledky získané touto analýzou by mohly potvrzovat platnost 

Glogerova pravidla i u gekonů, podobně jako u lasice Mustela frenata, zajíců Lepus arcticus a 

Lepus alleni, myší Mus musculus (Gloger 1833, Hall 1951, Kamilar and Bradley 2011, Lai et 

al. 2007, Millien et al. 2006). Obecně by se dalo říci, že zvířata žijící v pralesním prostředí s 

vyšší vzdušnou vlhkostí jsou tmavší, než druhy žijící v suchém a chladnějším prostředí. Vliv 

teplot na zbarvení se nepodařilo signifikantně potvrdit, mohlo by to být nepřesností údajů z 

klimastanic, které příliš neodrážejí skutečné teploty, ve kterých je zvíře aktivní. Pokus 
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odfiltrovat tuto chybu zahrnutím teplot na povrchu a zohledněním případné estivace a 

hibernace, které by taky mohly zkreslovat výsledky, vliv teploty nepotvrdil. Zbarvení spíš 

souvisí s celkovou sezonalitou prostředí, ale po započtení vlhkostních poměrů se nepodařilo 

ani sezonalitu prokázat jako výrazný faktor. Další možností je, že se teploty během evoluce 

natolik měnily, že není možné využít dnešní meteorologické údaje. Obecně je u pozemních 

zvířat komplikované určit přesné teploty, vzhledem k tomu, že neexistují údaje naměřené 

přímo na lokalitách výskytu pro všechny druhy a gradient teploty a vlhkosti se mění v 

závislosti na mikrohabitatu. Studie o teplotních podmínkách a termoregulaci byly provedeny 

jen u několika zástupců (Coleonyx (Cooper et al. 1985a, Dial 1978, Dial and Fitzpatrick 1982, 

Vance 1973), Goniurosaurus kuroiwae (Werner et al. 2006) a na laboratorních E. macularius 

(Anglilletta et al. 1999, Autumn 1995, Crews 1998)). Proto byly v analýzách použity i údaje o 

množství zeleně v místě výskytu (respektive údaje odrážející množství zeleně), které by 

mohly lépe odrážet skutečné podmínky.  

 

6.3. Vyšetření vnitrodruhové variability a jejích příčin,  

         souvislost s parametry chování  

 

Na základě této práce se nezdá, že by pohlaví, SVL po vylíhnutí, hmotnost mláděte, hmotnost 

vejce, forma, inkubační teplota nebo morfometrické charakteristiky (SVL, šířka hlavy, šířka 

ocasu) v dospělosti měly vliv na tmavost. Vypadá to, že zbarvení není ovlivněno žádným v 

této analýze použitým environmentálním faktorem. Je možné, že ho ovlivňuje faktor, který 

nebyl zohledněn.  Přímo se nabízela hypotéza, že podíl černého zbarvení je určen geneticky, 

ale tuto hypotézu nepotvrdily další analýzy (viz níže).  

Původní hypotéza byla, že melanin bude ovlivňovat chování (Husak et al. 2007, Mafli 

et al. 2011, Quesada and Senar 2007, Quinn 2003). Tuto hypotézu se nepodařilo prokázat, 

podle výsledků žádný z parametrů chování nekoreluje se zbarvením. Hypotézu, že teplota 

inkubace ovlivňuje vzor (podobně jako u A. missippienssis (Murray et al. 1990)), se také 

nepodařilo potvrdit. Podle výsledků teplota neměla vliv. Nebyl signifikantní rozdíl mezi 

zvířaty inkubovanými na 28°C nebo na 30,5°C. Otázkou je, zda se nepodařilo přesáhnout 

teploty, které by zbarvení modifikovaly, nebo jestli není zbarvení gekončíků ovlivnitelné 

teplotou. U aligátorů (Murray et al. 1990) byly zaznamenány změny zbarvení až od 33°C, což 

jsou teploty poměrně vysoké, které by u gekončíků výrazně snižovaly líhnivost a 

životaschopnost mláďat. _______________________________________________________ 
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Vzhledem k dostupným rodokmenům jednotlivých zvířat, bylo porovnáno zbarvení i v rámci 

rodin. Teoreticky by kromě dědičnosti výsledné zbarvení mohla ovlivňovat i kondice matky v 

době snášení, případně by vzor dcer mohl být závislý zbarvením matky (podobně jako u 

leguánků Uta, kde se dědičnost také nepodařilo prokázat (Guenther et al. 1993)). Potomci 

stejných rodičů z jedné snůšky byli mezi sebou porovnáni na základě hodnot pro jednotlivé 

barvy, nicméně ani v tomto případě nebyl zaznamenán vliv příbuzenského vztahu mláďat na 

zbarvení.  

Mimořádně velkou vnitroduhovou variabilitu zbarvení, některých druhů gekončíků 

nejlépe dokládá příklad studované pákistánské populace modelového druhu E. macularius, ze 

které bylo vyšetřeno zbarvení u 147 jedinců. V této souvislosti jsou zajímavé práce 

analyzující případy barevného polymorfismu u plazů. Dokládají, že jsou spojeny s dlouhou 

evolucí daného druhu (stářím druhu). Alternativní ekomorfy totiž často zlepšují schopnost 

odolat selekčním tlakům (Forsman and Äberg 2008, Forsman and Shine 2006). Umožňují 

zvířatům osidlovat nové niky, které by pro původní morfu nebyly výhodné, ať už z hlediska 

termoregulace nebo antipredace. Monomorfní populace jsou méně odolné ke změnám v 

prostředí a tudíž náchylnější k vyhynutí. Variabilita ve zbarvení umožňuje obývat větší areál s 

větším počtem habitatů – například tmavé morfy mají lepší schopnost absorpce UV záření a 

tak mohou lépe termoregulovat v chladných oblastech – asi nejznámějším příkladem je zmije 

Vipera berus (Andrén and Nilson 1981, Forsman and Shine 1995). Naopak na poušti by se 

tmavé morfy přehřívaly a to by je evolučně znevýhodnilo. Dalším možným uplatněním 

polymorfismu je antipredační hypotéza. Jedinci, kteří lépe splynou s podkladem snáze 

uniknou pozornosti predátora. Polymorfismus může ovlivnit i úspěšnost rozmnožování, ať už 

cestou pohlavního výběru, kdy samce upřednostní jednu variantu před druhou, nebo třeba 

prosřednictvím termoregulace. Samice, která se lépe vyhřeje a bude lépe trávit, bude v lepší 

kondici a tak bude reprodukčně úspěšnější, než samice s méně výhodným zbarvením. 

 

6.4. Průběh změny parametrů zbarvení během ontogeneze 

 

Změna zbarvení během ontogeneze je u gekončíků známá (Landová et al. 2013), ale zatím 

nebylo podrobně kvantitativně a kvalitativně analyzováno, jakým způsobem se zbarvení 

vyvíjí a kdy přesně dochází ke změnám ve struktuře barev a vzoru. Během rozpadu vzoru z 

kontrastních juvenilních proužků mládě cca do 2. měsíce života výrazně světlá, poté se 

tmavost stabilizuje až do jednoho roku, kdy zvíře začne opět pomalu tmavnout, a později se 
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už zbarvení mění jen minimálně. První výrazná změna je pravděpodobně ovlivněna rychlým 

růstem (podobně jako u mloků Salamandra corsica (Beukema 2011)), který skokově 

roztahuje vzor z proužků na drobné rozety až skvrny. V období pohlavního dospívání dochází 

k mírnému ztmavnutí. Fakt, že zvířata od určitého věku opět tmavnou, by mohl souviset 

s výživovým stavem nebo dominancí zvířete. Přesto se nám nepodařilo najít korelaci mezi 

behaviorálními znaky a melanickým zbarvením. Je třeba zmínit, že vnitrodruhová agrese 

nebyla předmětem testování (vzhledem k riziku zranění či dlouhodobému ovlivnění chování 

pro další experimenty mimořádně cenných jedinců s kompletní historií a rodokmenem). 

Přitom práce na jiných skupinách obratlovců naznačují souvislost právě tohoto znaku s 

melanickým zbarvením (Mafli et al. 2011, McGraw et al. 2002). Například u želv Eurotestudo 

boettgeri množství eumelaninu výrazně ovlivňuje vzájemnou agresivitu samců, dokonce 

signifikantněji, než velikost těla. Výsledky ze studie exploračního chování nesouvisely s 

melaninem ani u již zmiňovaných želv (Mafli et al. 2011). 

 

7. Závěr 
 

Zhodnocení vzoru v rámci mezidruhového srovnání napříč čeledí Eublepharidae, kde se jako 

hlavní charakteristika zbarvení ukázala komplexita vzoru a procento černé ve vzoru a hlavním 

vysvětlujícím faktorem bylo množství zeleně v areálu výskytu a průměrné roční srážky, 

přineslo nový pohled na vývoj zbarvení gekončíků jako celku. Podle fylogenetické 

rekonstrukce bylo ancestrálním znakem rozetové zbarvení, které se pravděpodobně s 

přechodem do sušších habitatů běhehem evoluce pětkrát rozpadlo na drobné skvrny.  

V mezidruhovém srovnání se mi podařilo, s ohledem na značnou vnitrodruhovou 

variabilitu poněkud překvapivě, prokázat vliv environmentálních podmínek na průměrný 

podíl černých ploch ve zbarvení dorsální strany těla gekončíků. Klimatické podmínky 

vysvětlovaly čtvrtinu celkové variability zbarvení čeledi.  

Pomocí objektivních metod se mi také podařilo kvantitativně zachytit barevné změny 

během ontogeneze. Což otevírá nové cesty možnosti postupu i u dalších druhů, které prochází 

výraznými změnami zbarvení. Metody použité v této studii jsou široce uplatnitelné v rámci 

všech živočichů, což bude přínosné zejména z hlediska nahlížení na zbarvení. Práce může být 

chápána i jako pokus stanovit nové metody. 
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