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ÚVOD 

Reprodukční strategie jsou významnou součástí životních strategií každého organismu a měly 

by být optimalizovány tak, aby maximalizovaly zdatnost jedince (Stearns 1992). Optimalizace 

probíhá v rámci rozmezí nastavených nejrůznějšími omezeními. Za nejvýznamnější zdroj 

omezení bývá považována evoluční historie organismu (tzv. fylogenetické omezení), přičemž 

omezení, včetně těch týkajících se reprodukčních vlastností, často paradoxně vyplývají z 

adaptací na minulá prostředí. Zásadní evoluční novinky pak jsou prolomením fylogenetických 

omezení. Takovou významnou evoluční novinkou v reprodukční strategii byl vznik tzv. 

invariantní snůšky u společného předka gekonů. Invariantní snůška, která je charakteristická 

malým a hlavně stálým počtem vajec v rámci jedné snůšky (Shine a Greer 1991), je totiž 

sdílená všemi dnes žijícími gekony. Cílem předkládané disertační práce je zjistit, co lze soudit 

o vzniku tohoto fenoménu a o důsledcích pro reprodukční, potažmo životní strategie gekonů. 

Zároveň ale gekoni svými pozoruhodnými reprodukčními vlastnostmi poskytují nevšední 

pohled na životní strategie ostatních linií plazů.  

Gekoni (Gekkota) tvoří asi jednu osminu z přibližně 8000 druhů šupinatých plazů 

(Squamata) a představují velmi diverzifikovanou a úspěšnou skupinu s takřka celosvětovým 

rozšířením. V současné době jsou členěni do sedmi čeledí (Gamble et al. 2008). Většina 

gekonů klade snůšky maximálně o dvou vejcích. U některých miniaturních skupin došlo 

patrně sekundárně k redukci snůšky na jediné vejce (např. Doughty 1996). U jiných zástupců 

ale přítomnost jednoho vejce ve snůšce se zmenšováním těla samice nesouvisí (např. Vitt a 

Zani 1997). Shine a Greer (1991) ve své práci uvádějí minimálně 23 nezávislých vzniků 

invariantní snůšky u vejcorodých šupinatých plazů. U některých skupin vznikl tento fenomén 

paralelně několikrát (např. u scinků). U zástupců infrařádu Gekkota, čeledi Dibamidae a rodu 

Anolis (čeleď Polychrotidae) je invariantní snůška zafixovaná (Shine a Greer 1991). Dále se 

invariantní snůška vyskytuje např. u některých zástupců čeledí Agamidae a 

Gymnophthalmidae. Odvozenost invariantní snůšky u šupinatých plazů je patrná ze všech 

recentních kladogramů šupinatých plazů (např. Cooper a Vitt 2002, Townsend et al. 2004, 

Vidal a Hedges 2005). Ancestrálním stavem je jednoznačně snůška s variabilním počtem 

vajec, kde počet vajec ve snůšce závisí na kondici samice, na její velikosti, příslušnosti k dané 

populaci, či druhu (Shine a Greer 1991). 
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Existuje několik hypotéz o vzniku invariantní snůšky (shrnuto v Shine a Greer 1991), z 

nichž některé se navzájem doplňují a jiné jsou naopak v rozporu. V první kapitole se 

pokouším nalézt příčiny vzniku této reprodukční strategie u gekonů a u anolisů. Srovnávali 

jsme mezidruhovou závislost hmotnosti jednoho vejce a celé snůšky na velikosti těla. Jako 

skupina s primitivními reprodukčními znaky gekonů (dvojvaječnou snůškou, velkými vejci 

vzhledem k velikosti samice, protaženým tvarem vajec s kožovitým obalem; Kratochvíl a 

Frynta 2006a) byli pro srovnání vybráni gekončíci (čeleď Eublepharidae), kteří jsou 

v současné době považováni za relativně bazální skupinu Gekkota (Gamble et al. 2008). 

Samice anolisů mají ve snůšce vždy jen jedno vejce s kožovitým obalem (Andrews a Rand 

1974, Cox a Calsbeek 2010). Pro srovnání s ancestrálním typem reprodukce jsme použili 

obdobná data dvou vzdáleně příbuzných skupin ještěrů s variabilní snůškou (čeleď Lacertidae 

a podčeleď Sceloporinae). U těchto linií platí, že hmotnost snůšky při mezidruhovém srovnání 

narůstá izometricky, zatímco hmotnost jednotlivých vajec vykazuje silně negativně 

alometrický vztah (Obr. 1). To znamená, že snůšky samic velkých i malých druhů jsou 

relativně stejně těžké, tj. zabírají zhruba stejnou proporci hmotnosti samice. Samice malých 

druhů však alokují relativně více do jednotlivých vajec, čímž vzniká mezidruhová negativní 

alometrie ve velikosti vajec (např. Bauwens a Díaz-Uriarte 1997, Shine a Charnov 1992, 

Thompson a Pianka 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Alometrická závislost hmotnosti vejce a celé snůšky pro ještěry s variabilní snůškou při 
mezidruhovém srovnání. 
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Anolisi podle našeho zjištění sdílejí s ještěry s variabilní snůškou ancestrální alometrii 

hmotnosti vejce. Protože mají jen jednovaječné snůšky, je alometrie celé snůšky totožná 

s alometrií jednoho vejce. U původně arboreálních anolisů tedy invariantní snůška vznikla 

patrně působením selekce na redukci zátěže hmotnosti gravidní samice v pohybově náročném 

prostředí (Andrews a Rand 1974, Shine et al. 1998). I když je snížení reprodukční zátěže pro 

samice anolisů tak výhodné, jedno jejich vejce není relativně menší k hmotnosti samice než u 

skupin s variabilní snůškou. To patrně ukazuje na možnou nejzazší mez, danou zřejmě 

fyziologickým omezením, kam až lze ve zmenšování vajec zajít. Na druhou stranu u 

gekončíků panuje zřetelný izomerický vztah mezi hmotností snůšky a délkou těla matky 

shodný se stavem pozorovaným u kontrolních skupin. Oproti druhům s variabilní snůškou 

však roste jedno vejce gekončíků vzhledem k velikosti samice opět izometricky. Hmotnost 

snůšek gekončíků je relativně k hmotnosti samice zhruba stejná jako u skupin s ancestrálním 

typem snůšky, samice však dělí dostupnou energii pouze mezi dva potomky. Hybnou silou 

selekce při vzniku invariantní snůšky u gekonů tak mohl být tlak na maximalizaci velikosti 

potomka, např. díky velikostně specifické predaci (Ashton 2005) či širšímu spektru kořisti u 

větších mláďat (James a Shine 1988, Ashton 2005). Alternativně může být větší investice do 

jednotlivých vajíček odpovědí na inkubaci v chráněném prostředí (Smith a Fretwell 1974, 

Shine 1989), není však jasné, čím by se inkubační prostředí primitivních gekonů lišilo od 

prostředí druhů s variabilní snůškou. Protože relativní hmotnost snůšky gekončíků není větší, 

nýbrž stejná jako u skupin s ancestrální variabilní snůškou, ve zvětšování jednotlivých vajec 

patrně nelze zajít za danou mez a zvětšovat tak libovolně objem celé snůšky nad limit, který 

je zřejmě dán dostupným prostorem v břišní dutině samice (Shine 1992). 

 

Mnohé reprodukční znaky jsou notoricky známé vysokou fenotypovou plasticitou. 

Předpokládá se, že fenotypově plastické by měly být spíše znaky, kde lze alternativním 

řešením dosáhnout obdobné či za daných podmínek maximálně možné zdatnosti, zatímco 

znaky s jednou optimální hodnotou by měly být více kanalizované (srv. např. Stearns a 

Kawecki, 1994). Studie investic do reprodukce v závislosti na úživnosti prostředí byly dosud 

prováděny jen u skupin plazů s variabilní snůškou. Vejce samic z nutričně chudšího prostředí 

vážila stejně (Du 2006) nebo byla dokonce těžší (Warner et al. 2007) než vejce samic v 

úživnějším v prostředí, což by mohlo ukazovat na optimalizaci alokace zdrojů do jednotlivých 

vajec. V nutričně chudém prostředí však samice kladly méně snůšek s menším počtem vajec 

(Du 2006, Warner et al. 2007). Předmětem druhé kapitoly je zkoumání, zda gekoni vykazují 

vzhledem ke svému značně odvozenému způsobu reprodukce stejné závislosti reprodukčních 
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parametrů.  Invariantní snůška u nich patrně vznikla tlakem na maximalizaci velikosti 

potomků i za cenu značného snížení fekundity během jedné reprodukční události. 

Předpokládal jsem proto značnou míru kanalizace ve velikosti vejce, kdežto v závislosti na 

vnějších podmínkách by se měl lišit např. interval mezi snůškami (Vitt 1986). 

U skupin s variabilní snůškou se uplatňuje tzv. Lackův a Williamsův princip. Lackův 

princip (Lack 1954 ex Sinervo 1999) se zabývá kompromisem mezi kvalitou a počtem 

potomků v rámci jedné snůšky, tj. mezi velkým množstvím malých vajec a malým počtem 

velkých vajec. U iteroparních zvířat se navíc uplatňuje princip Willamsův (Williams 1966), 

který popisuje celoživotní reprodukční úspěch jedince jako řešení kompromisu mezi investicí 

do současné reprodukční události a investicí do budoucna, kterou se rozumí především 

investice do tukových zásob či do růstu těla matky. S Williamsovým principem souvisejí dvě 

reprodukční strategie, které se u ještěrů patrně vyvinuly v závislosti na klimatických 

podmínkách a momentální dostupnosti zdrojů potravy. Přechod mezi nimi je neostrý a spíše 

se jedná o kontinuum s extrémy na obou koncích. První skupinou jsou tzv. „capital breeders“, 

kteří mimo dobu rozmnožování shromažďují zásoby pro pozdější reprodukci. Zástupci druhé 

skupiny, „income breeders“, žijí ve stabilním prostředí, netvoří si skoro žádné zásoby a 

směřují energii získanou z potravy během vitelogeneze přímo do potomstva (Stearns 1992). 

Předpokládá se, že tukové zásoby tvoří především zástupci s prvně zmíněnou strategií a to 

před reprodukcí. Williamsův princip se u většiny šupinatých plazů studuje mnohem obtížněji 

než princip Lackův, protože většina ještěrů má pouze jednu či dvě snůšky ročně (např. Tinkle 

et al. 1970, Warne a Charnov 2008). Situaci navíc komplikují často i velmi složité interakce 

mezi dělením investic mezi současnou a budoucí reprodukcí a mezi dělením investic v rámci 

jedné snůšky (např. Caley et al. 2001, Aubret et al. 2003). Protože u druhů s invariantní 

velikostí snůšky je v rámci snůšky v jednom ovariu tvořeno maximálně jedno vejce, Lackův 

princip, stejně jako jeho interakce, se u těchto linií výrazně neuplatňuje, ale v plné míře se zde 

uplatňuje právě Williamsův princip. Samice ještěrů s invariantní snůškou činí rozhodnutí, zda 

investovat zdroje do současné snůšky, či zda investovat do růstu nebo zásob a použít 

ušetřenou energii při tvorbě snůšky příští, protože s rostoucí velikostí těla samice se počet 

vajíček ve snůšce nemění. Samice může v závislosti na vnějších podmínkách a svém 

fyziologickém stavu pouze ovlivňovat délku intervalu mezi jednotlivými snůškami, případně 

velikost vajíček (Andrews a Rand 1974, Kratochvíl a Frynta 2006b). 

Jako modelový organismus pro studii nutriční závislosti alokací byl zvolen gekon 

Paroedura picta z čeledi Gekkonidae. Samice tohoto druhu jsou schopné klást obvykle 

dvojvaječné snůšky ve velmi krátkém intervalu (7-10 dní) a rostou ještě dlouho po dosažení 
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pohlavní dospělosti. U dvou skupin samic s rozdílnou dostupností potravy jsme sledovali, jak 

se liší v investici energie do reprodukce, růstu a tukových zásob. Výsledky ukázaly, že 

alokace energie do sledovaných parametrů je u P. picta evidentně nutričně závislá a navíc se 

zde uplatňuje alokační hierarchie. Investice do růstu má alokační prioritu a tukové zásoby 

jsou tvořeny až po saturaci potřeb růstu a reprodukce. P. picta tak dokládá, že k akumulaci 

tukových zásob nedochází jen u plazů označovaných jako „capital breeders“, ale může k ní 

v energeticky bohatém prostředí docházet i přímo během reprodukce po dosažení maximální 

možné frekvence snůšek. Naše zjištění o reprodukčních strategiích P. picta v málo úživném 

prostředí jsou navíc odlišná od výsledků obdobných experimentů u ještěrů s variabilní 

snůškou (Du 2006, Warner et al. 2007). Samice P. picta v prostředí s nižší dostupností 

potravy mají delší intervaly mezi snůškami a překvapivě také produkují dosti menší vejce 

(hmotnost cca o 10% nižší). Menší vejce mají vyšší mortalitu a líhnou se z nich menší 

mláďata. Na druhou stranu incidence jednovaječných snůšek u tohoto gekona vůbec nesouvisí 

s krmným režimem matky. U obou skupin se jednalo přibližně o 10% případů. Produkce 

jednovaječných snůšek u tohoto gekona tak patrně není adaptací na prostředí s nižší 

dostupností potravy, ale spíš se jedná o spontánní reprodukční chybu. V práci upozorňujeme 

na možná úskalí testování kompromisů (trade-offs) pomocí hledání negativních korelací mezi 

jednotlivými znaky životních strategií za přítomnosti alokační hierarchie. 

 

Třetí kapitola je věnována závislostem reprodukčních strategií gekonů na abiotických 

faktorech. U ektotermních obratlovců se jako zásadní faktor jeví teplota prostředí (Angilletta 

2009). Nepřímé zjišťování jejího vlivu v přírodě má však svá úskalí. Data o teplotě prostředí 

získaná z lokalit výskytu sledovaných jedinců nemusejí nic sdělit o aktuální teplotě 

organismu, protože ektotermové často výrazně termoregulují (např. Chown a Terblanche 

2007). U šupinatých plazů je zatím vliv teploty na reprodukční charakteristiky zkoumán velmi 

sporadicky, má se však za to, že teplota hraje významnou roli v rychlosti reprodukce a tím 

pádem i v celkové roční produkci potomstva samice (Warne a Charnov 2008). U ještěrů může 

být při sledování vlivu teploty na rychlost reprodukce problematický i dlouhý interval mezi 

jednotlivými snůškami. Samice většiny druhů produkují maximálně jednu či dvě snůšky 

v rámci reprodukční sezóny (např. Tinkle et al. 1970, Warne a Charnov 2008). Někteří 

gekoni, mezi které patří i P. picta, však mají velmi krátké intervaly mezi snůškami. Tento 

savanový druh se navíc setkává s širokým rozpětím teplot (Schönecker 2008). U samic P. 

picta jsme sledovali vliv teploty na rychlost reprodukce ve třech různých konstantních 
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teplotách prostředí. Jako míru rychlosti reprodukce jsme zvolili rychlost tvorby snůšky, tedy 

převrácenou hodnotu intervalu mezi snůškami. 

Kromě popisu teplotní zavislosti jsme se získaná data rozhodli využít pro testování 

centrálního vztahu „Metabolické teorie ekologie“ (MTE, Brown et al. 2004). MTE spatřuje v 

intenzitě metabolismu centrální ekologický/biologický proces a hledá univerzální vysvětlení 

jeho závislosti na hmotnosti těla a teplotě napříč organismy. Základním předpokladem je 

podobnost rozvodných sítí v tělech organismů, který by měl minimalizovat energii potřebnou 

pro transport (West et al. 1997). Intenzita metabolismu by pak na hmotnosti organismu měla 

růst s mocninou tří čtvrtin (respektive s mocninou jedné čtvrtiny pro rychlost metabolismu 

přepočtenou na jednotku hmotnosti). Závislost intenzity metabolismu na teplotě je pak 

v centrálním vztahu MTE vyjádřena Boltzmann-Arrheniovým principem popisujícím reakční 

kinetiku. Dalším předpokladem je, že rychlosti biologických procesů souvisejících 

s intenzitou metabolismu mají kvůli své závislosti na metabolismu také stejnou závislost na 

hmotnosti a teplotě, což by mělo platit i pro rychlost reprodukce (Ernest et al. 2003), ale také 

např. i pro rychlost fixace neutrálních substitucí aminokyselin a nukleotidů (Gillooly et al. 

2005, 2007). 

Zjištěná rychlost reprodukce gekona P. picta se liší mezi třemi pokusnými teplotami. 

Námi objevená závislost je však řízena pravděpodobně jiným mechanizmem, než jaký 

předpokládá Boltzmann-Arrheniův princip v kontextu centrálního vztahu MTE. V závěru pak 

upozorňujeme na rozdílný vliv teploty na obě pohlaví gekona P. picta, který může vyústit v 

odlišné důsledky pro znaky spojené se zdatností samců a samic. Naznačujeme, že změny ve 

zdatnosti jedinců a tedy i životaschopnosti populací spojené se změnou klimatu se dají jen 

obtížně obecně předpovídat. 

 

Jak bylo výše zmíněno, gekoni se vyznačují velkou investicí do jednotlivých potomků a 

míra investice do vejce je značně závislá na úživnosti prostředí. Mnohé druhy jsou taky 

výrazně pohlavně dimorfní ve velikosti těla. Pro samice by pak mohlo být výhodné mít 

možnost ovlivnit pohlaví potomků v závislosti na podmínkách prostředí podle Trivers-

Willardovy hypotézy (1973). Poslední kapitola je proto věnována dvěma pracím, které se 

v rámci reprodukčních strategií gekonů zabývají možností manipulace pohlavím u mláďat 

druhů s teplotně a genotypicky určeným pohlavím. 

Proximátním mechanizmem, který by mohl manipulaci řídit, se zdají být steroidní 

hormony ve vejcích (např. Petrie et al. 2001, Lovern a Wade 2003a, Pieau a Dorizzi 2004). 
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Steroidní hormony se mohou dostat do žloutku v zásadě třemi cestami: jednak jsou tvořeny 

přímo embryonální gonádou, dále jsou produkovány buňkami folikulární stěny, případně jsou 

alokovány z krevního oběhu samice (Hackl et al. 2003, Pieau a Dorizzi 2004). Korelace mezi 

hladinami žloutkových steroidů čerstvě snesených vajec a steroidů krevní plazmy matky byly 

potvrzeny u ptáků a želv (např. Lovern a Wade 2001, Janzen et al. 2002, Williams et al. 

2005). Případy, kde korelace nebyla nalezena, mohou souviset s tím, že autoři analyzovali 

hladiny hormonů u vajec a folikulů v různém stádiu vývoje (např. Painter et al. 2002, Lovern 

a Wade 2003b). Další nepřesnosti mohou být způsobeny tzv. nedestruktivní metodou odběru 

vzorku, kdy se vyšetřuje pouze malé množství odsátého žloutku bez poškození embrya. 

Žloutek je totiž u polylecitálních vajec ukládán ve vrstvách a jednotlivé vrstvy mají různé 

hladiny steroidů (Lipar et al. 1999). Přesný obraz o maternálně alokovaných hladinách 

steroidů je tedy možný jen analýzou celého obsahu žloutku u čerstvě snesených vajec. 

Mechanizmy možného vlivu steroidů obsažených ve žloutku, především estrogenů a 

testosteronu, na pohlaví potomků byly navrženy jak pro teplotně určené pohlaví, tak pro oba 

typy genotypicky určeného pohlaví (XX/XY i ZZ/ZW). U skupin s teplotně určeným 

pohlavím se patrně uplatňuje přímé působení estrogenů na nediferenciovanou gonádu. 

Hladina estrogenu pod určitým prahem iniciuje diferenciaci gonády ve varle a při jejím 

zvýšení nad tento práh se gonáda diferencuje v ovarium. Teplota prostředí pak může aktivovat 

nebo inaktivovat teplotně specifickou expresi aromatázy nebo teplotně specifickou 

enzymatickou aktivitu aromatázy a tím tak ovlivňovat hladiny estradiolu ve vejci, protože 

aromatáza přeměňuje testosteron na estrogeny (Pieau a Dorizzi 2004). U genotypického 

určení pohlaví typu XX/XY byl navržen bizarní mechanizmus, kdy folikul s vyšším obsahem 

testosteronu stimuluje průnik spermie nesoucí chromozom Y a dá tak vznik jedinci samčího 

pohlaví (Lovern a Wade 2003a). K prvnímu meiotickému dělení, kdy dochází k segregaci 

jedné sady chromozomů (včetně pohlavního) do polárního tělíska, dochází až po ukončení 

vitelogeneze folikulu. U genotypického určení pohlaví typu ZZ/ZW byl proto navržen 

mechanizmus ovlivnění meiotické segregace do polárního tělíska ve prospěch chromozomu 

W u folikulu s vyšší hladinou androgenů a naopak (Petrie et al. 2001). 

U šupinatých plazů s variabilní snůškou prozatím nebyl zkoumán obsah steroidů u všech 

vajec v rámci jedné snůšky. V jedné populaci želvy Chrysemys picta, kde samice klade jen 

jednou ročně snůšku s variabilním počtem vajec, nalezli Elf et al. (2002) při přímé inspekci 

reprodukčních orgánů folikuly (včetně již ovulovaných), které byly prokazatelně součástí 

jedné snůšky, a které se  lišily také v hladinách alokovaných steroidů. Naproti tomu u 

gekončíka Eublepharis macularius, který má teplotně určené pohlaví, bylo zjištěno, že 
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v rámci jedné snůšky vejce sdílejí shodné hladiny steroidů, zatímco mezi snůškami jsou tyto 

hladiny rozdílné (Elf 2004). Samice tohoto druhu totiž tvoří obě vejce (každé v jednom 

ovariu) paralelně a ta pak sdílejí i nutriční parametry (Rhen et al. 2000). Sledování hladin 

estradiolu a testosteronu v rámci jedné snůšky a mezi jednotlivými snůškami je právě 

předmětem zájmu čtvrté předkládané práce. Jako experimentální druh jsme opět zvolili 

gekona P. picta, protože má genotypicky určené pohlaví (Blumberg et al. 2002). Zda se jedná 

o typ XX/XY nebo ZZ/ZW není zatím známo. I u tohoto druhu jsme nalezli stejný trend jak 

v hladinách sledovaných steroidů, tak ve velikosti vajec, jako je tomu u E. macularius. Naše 

zjištění srovnáváme s navrženými mechanismy manipulace s pohlavím potomků u plazů 

s genotypicky určeným pohlavím a docházíme k závěru, že hladiny měřených steroidních 

hormonů ve žloutku patrně nijak nesouvisejí s pohlavím mláděte. 

V předchozí práci jsme vždy analyzovali všechen dostupný žloutek čerstvě snesených 

vajec, čímž jsme však přišli o údaje o pohlaví potomků. Pro P. picta zatím nejsou vyvinuty 

molekulární markery, takže pro určení pohlaví je nutné vejce inkubovat a u vylíhlých mláďat 

provést buď přímou inspekci gonád (opět destruktivní metoda) nebo je nechat dorůst do 

velikosti, kdy se externí pohlavně dimorfní znaky diferencují. O možné manipulaci pomocí 

různých hladin steroidních hormonů se pak dovídáme jen nepřímo. S nepřímými důkazy vlivu 

steroidů na pohlaví potomků souvisí i poslední práce, kde jsme se zaměřili na poměr pohlaví 

mláďat gekončíků (E. macularius - druhu s teplotně určeným pohlavím a třemi další druhy 

s genotypickým určením), jako kontrolní skupinu jsme opět použili gekona P. picta. V našem 

experimentu tak byli zástupci s oběma typy určení pohlaví (E. macularius a P. picta), u 

kterých víme, že alokace živin a steroidů do jednotlivých folikulů probíhá paralelně. 

Výsledky jsou pro druhy s genotypicky určeným pohlavím jednoznačné, poměr pohlaví zde 

odpovídá očekávanému rozložení (jak v zastoupení samců a samic, tak i v jejich rozložení 

v rámci snůšek) a patrně nesouvisí s alokovanými hladinami steroidů ve vejcích. Naproti 

tomu v teplotě, při které se mohou líhnout samice i samci, jsou u E. macularius v rámci jedné 

snůšky mláďata vždy stejného pohlaví. V souvislosti s dalšími informacemi o reprodukci 

tohoto druhu (např. samičí preference teplot, ze kterých se líhnou potomci obou pohlaví; 

Bragg et al. 2000) pak předpokládáme potenciál pro manipulaci poměrem pohlaví mláďat u 

samic E. macularius, gekončíka s teplotně určeným pohlavím. 
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ZÁVĚR 

Invariantní snůška gekonů představuje evoluční novinku, která patrně vznikla důsledkem 

tlaku na zvětšování jednotlivých potomků. Určité vlastnosti tohoto typu reprodukce však 

dělají z gekonů ideální modelovou skupinu pro studium reprodukčních strategií. Protože počet 

vajec ve snůšce je víceméně pevně dán, chybí zde kompromis mezi počtem vajec a jejich 

kvalitou v rámci jedné snůšky. Extrémně krátké intervaly mezi snůškami u některých gekonů 

umožňují efektivně zkoumat odezvu na vnější podmínky. Jako zásadní se také jeví paralelní 

tvorba vajec, přičemž obě vejce, každé v jednom ovariu, sdílejí shodné nutriční parametry i 

hladiny steroidních hormonů. Odvozené reprodukční strategie gekonů tak umožňují zkoumat 

reprodukční charakteristiky ještěrů z jiného úhlu pohledu. Umožňují totiž prověřit jinak těžko 

rozpoznatelné limity životních strategií šupinatých plazů. 

 


