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Abstrakt
Krysy jsou významnou skupinou hlodavců žijící v jihovýchodní Asii. Patří sem významní
škůdci a rezervoáry zoonóz. Přesto se o řadě druhů ví jen velmi málo a máme k dispozici
pouze základní informace. V této práci jsou shrnuty poznatky o všech 66 druzích rodu Rattus
a o dalších 10 druzích rodů Bandicota, Diplothrox, Limnomys, Nesokia a Tarsomys. Je zde
popsán výskyt a ekologie jednotlivých druhů a také vztah mezi ekologií a morfologií
(velikostí těla, délkou ocasu, velikostí tlapy a velikostí ucha). Bylo zjištěno, že velikost těla se
liší ve fylogenetických liniích a závisí také na habitatu. Ostatní zkoumané morfologické znaky
(délka ocasu, velikost tlapy a velikost ucha) závisí na velikosti těla. Součástí práce je také
zmapování radiace krys. V minulosti se rozdělily na několik linií, které se dnes odlišují svým
geografickým výskytem a svou ekologií. Práce se také zaměřuje na komenzální druhy. Jak se
ukázalo, komenzální druhy vznikly v několika liniích. Komenzální způsob života tedy vznikl
několikrát nezávisle na sobě. Úspěšnost komenzálních druhů se také v různých skupinách liší.
V diskuzi se zabývám otázkou, jaké faktory umožnily některým komenzálním druhům být o
tolik úspěšnější než druhům nekomenzálním.
Klíčová slova: Bandicota, ekomorfologie, hlodavci, jihovýchodní Asie, komenzální druhy,
radiace, Rattus

Abstract
Rats are an important group of rodents originating and living mainly in southeast Asia. They
are important pests and reservoirs of zoonosis. Yet, about many species we only have basic
information. Here, I summarized available information about 66 species of the genus Rattus
and 10 species of the genus Bandicota, Diplothrix, Limnomys, Nesokia and Tarsomys. I
focused on distribution, ecology and morphology (body lenght, tail lenght, hind food lenght
and ear lenght) and their mutual relationships. The body lenght differs beetwen phylogenetic
lineages and beetwen habitats. The other morphological characters (tail lenght, hind food
lenght and ear lenght) correlated with body lenght. Further, I describe an radiation of rats.
Rats are separated into several lineages, diferring in their geographic distribution and ecology.
Moreover, many species are commensal, that is benefiting from close relationship with
humans. Commensalism species can be found in several lineages of rats, therefore
commensalism probably developped independently more than once. The commencalism was
origined several times. I discuse why are some commensal species more successful than
others.
Key words: Bandicota, commensal species, ecomorphology, radiation, Rattus, rodents,
southeast Asia
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1. Úvod
Tato práce bude zaměřena na krysy, konkrétně na rod Rattus a jemu příbuzné druhy. Krysy
jsou obsáhlou skupinou hlodavců. Nejznámějšími druhy jsou potkan (R. norvegicus) a krysa
černá (R. rattus). Tyto dva druhy jsou prostudovány poměrně podrobně, jelikož žijí
komenzálně, tedy v úzkém vztahu s člověkem. Žijí převážně ve městech, v osadách a také
přímo v domech. V povědomí jsou i druhy synantropní. V této práci je pojmem synantropní
druh myšlena krysa, která žije jak v osadách, tak na zemědělských stanovištích. Komenzální
druh je použit pro krysy, které se vyskytují v lidských sídlech, v osadách a ve městech,
nikoliv však na polích. Zájem také vzbuzují krysy, které roznášejí nemoci a jsou rezervoáry
zoonóz. Ve zkratce tedy máme informace o druzích, které v různé míře žijí v symbióze
s člověkem. Většina druhů je však neprozkoumaná. Jedná se převážně o endemické druhy,
které jsou nesynantropní. Abychom mohli blíže poznat synantropní a komenzální druhy, které
s námi žijí, je třeba také znát druhy endemické. V této práci jsou probírány všechny druhy
krys. Dnes rozlišujeme 76 recentních druhů, z toho 66 druhů je řazeno přímo do rodu Rattus.
V literární rešerši je popsán výskyt jednotlivých druhů a také jejich habitat. Jsou zde
rozděleny do 8 skupin podle dostupné fylogeneze a podle geografického výskytu. Dále se
zaměřím na historii celé skupiny. Shrnu radiaci jednotlivých linií a také postupné šíření
významných druhů. Někdy takovéto množství druhů skutečně vzniká adaptivní radiací,
mohou se však uplatňovat také jiné mechanismy. V diskuzi se zaměřím také na otázku, proč
jsou některé komenzální druhy rozšířenější než jiné druhy krys. Součástí práce je i srovnání
morfologických znaků. Jelikož odráží ekologická přizpůsobení, zaměřím se na jejich
srovnání. Klíčovými rozměry jsou délka ocasu (LCD) a délka těla (LC).
Shrnutí mých cílů:
1) Získat základní poznatky o fylogenezi, geografii a ekologii všech druhů krys
2) Charakterizovat morfologickou diverzitu
3) Zjistit, jestli morfologie krys souvisí s fylogenezí, ekologii a způsobem života
4) Shrnout, jak probíhala adaptivní radiace rodu Rattus
5) Zjistit, čím jsou charakteristické synantrpní a komenzální druhy oproti ostatním
druhům krys.
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2. Literární rešerše
2.1 Krysy jako významná skupina hlodavců
Hlodavci patří k významným komenzálním škůdcům. Mezi nejničivější druhy hlodavců patří
Rattus rattus, Rattus norvegicus a Mus musculus (Capizzi et al., 2014; Lack et al., 2013). Tyto
druhy patří k pravým myším (Murinaes), které vznikly přibližně před 20 mil lety
v jihovýchodní Asii (Robins et al., 2008). Odtud se postupně rozšířily do celého světa. Myši a
krysy jsou komenzální škůdci, kteří představují problém minimálně již od starověku a lidé se
snaží tyto hlodavce regulovat dodnes (Capizzi et al., 2014).
Dalšími významnými škůdci z řad hlodavců jsou Bandicota bengalensis, Mastomys
natalensis, R. argentiventer, R. exulans, Sciurus carolinensis, Spermophilus beecheyi, a
Thomomys sp. (Capizzi et al., 2014). V Severní Americe představují problém S. beecheyi a
Thomomys sp. (Engeman & Witmer, 2000; Marsh, 1994). Thomomys sp. způsobuje rozsáhlé
škody v oblasti lesnictví. Tento druh ničí semenáčky a mladé stromy. Znesnadňuje tak
znovuzalesnění krajiny (Engeman & Witmer, 2000). S. beecheyi je hlavní zemědělský škůdce
v Kalifornii. Dělá škody na polích a v ovocných sadech (Marsh, 1994). Dalším americkým
druhem je S. carolinensis. Je to však invazivní druh veverky, který působí škody v Evropě,
kam byl zavlečen (Mayle & Broome, 2013). Jde o komenzálního škůdce, který také poškozuje
stromy a narušuje místní faunu (Huynh et al., 2011; Mayle & Broome, 2013). V Africe je
hlavním škůdcem M. natalensis. Je to zemědělský škůdce, který se vyskytuje na polích,
v travnatých oblastech, ale také v lidském obydlí (Hooft et al., 2008). R. exulans, R.
argentiventer a B. bengalensis jsou škůdci jihovýchodní Asie. R. exulans je spíše komenzální
škůdce, který se vyskytuje i v zemědělských oblastech (Maryanto et al., 2009; Musser &
Heaney, 1985; Palmeirim et al., 2014). R. argentiventer a B. bengalensis jsou škůdci rýžových
polí (Ahmmed et al., 2009; Wood, 1994). Je zajímavé, že z 10 největších škůdců z řad
hlodavců jsou 4 druhy z rodu Rattus a jeden jim příbuzný druh rodu Bandicota (Capizzi et al.,
2014). Ke krysám dokonce patří 2 nejhorší komenzální škůdci (Capizzi et al., 2014; Lack et
al., 2013). Přestože jsou krysy důležitou skupinou, moc se toho o nich neví. Hlavně chybějí
informace o endemických druzích. Proto práce začíná obecnou charakteristikou jednotlivých
druhů krys.
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2.2 Fylogeneze, geografie a ekologie druhů
Krysy patří do čeledi Muidae a patří mezi navzájem příbuzné rody Bandicota, Diplothrix,
Limnomys, Nesokia, Rattus a Tarsomys (Steppan & Schenk, 2017). Tyto rody tvoří
monofylum, které se dělí na 2 základní linie. Tyto linie jsou sesterské (Steppan & Schenk,
2017). První je skupina Bandicota v širším slova smyslu, do které spadají sesterské rody
Bandicota a Nesokia (Renaud et al., 2007; Steppan & Schenk, 2017). Druhou linií jsou krysy
rodu Limnomys, Rattus a Tarsomys. Rod Rattus je parafyletická skupina. Linmomys
a Tarsomys jsou její vnitřní skupiny (Steppan & Schenk, 2017). Z tohoto důvodu se v této
práci pod pojmem krysa rozumí i rody Limnomys a Tarsomys. Nejistá je pozice rodu
Diplothrix na fylogenetickém stromě. Podle (Steppan & Schenk, 2017) se jedná o sesterský
rod k linii Bandicota. Jiný zdroj ovšem Diplothrix řadí spíše ke krysám rodu Rattus (Chinen et
al., 2005).
Krysy rodu Rattus jsou obecně morfologicky nespecializované a všechny vypadají velmi
podobně (Denys et al., 2017). Některé druhy jsou ale více specializované a mají změněnou
morfologii – tyto druhy byly původně popsány jako jiné rody, i když podle molekulárních dat
se ukazuje, že patří mezi druhy rodu Rattus. Oproti rodu Rattus mají krysy rodu Limnomys a
Tarsomys osrstěný celý ocas, dlouhé vibrisy a protažené rostrum (Mearns, 1905). Rod
Bandicota a jemu příbuzný rod Nesokia mají oproti rodu Rattus rovnější drápy, které míří více
dopředu, relativně kratší ocas a širší a mohutnější řezáky (Singleton et al., 2003). Větší řezáky
a širší čelist je pravděpodobně způsobena potravní specializací, Bandicota a Nesokia jsou totiž
herbivorní (Michaux et al., 2007).
Dle dostupného fylogenetického stromu čeledi Muridae lze krysy rozdělit do několika skupin.
První skupinou jsou krysy z jihovýchodní Asie blízce příbuzné Rattus rattus. K této skupině
jsou pravděpodobně příbuzní R. norvegicus a R. nitidus, kteří však tvoří samostatnou linii.
Další skupinou jsou endemiti Filipín, kam patří také zástupci rodů Limnomys a Tarsomys.
Velkou skupinu tvoří krysy Nové Guinei a Austrálie. Poslední skupinou je Bandicota, kam
patří Bandicota a Nesokia (Steppan & Schenk, 2017). Postavení Diplothrix legata je nejisté.
Podle (Steppan & Schenk, 2017) patří k linii Bandicota, naproti tomu autoři (Chinen et al.,
2005) řadí Diplothrix jako sesterský rod skupiny Rattus. Krysy v jednotlivých skupinách mají
většinou podobný geografický výskyt (Amori et al., 2008; Brown et al., 1999; Musser, 1986;
Musser & Newcob, 1985; Palmeirim et al., 2014; Rickart et al., 2003; Singleton et al., 2008;
Singleton et al., 2003; Stuart et al., 2015; Taylor et al., 1982; Weist et al., 2010). Hodně krys
3

ale nebylo osekvenováno. Nelze je tedy s jistotou zařadit ani do jedné z výše uvedených
skupin. Tyto druhy budou tedy seskupeny podle svého geografického výskytu. Jakkoliv hrubé
se toto rozdělení krys do 8 skupin může zdát, žádný přesnější postup není v současné době
možný, protože vztahy uvniř skupin ani mezi nimi nejsou ještě dořešeny.
2.2.1

Skupina Rattus

K této skupině patří druhy R. hoffmanni, R. argentiventer, R. tiomanicus, R. rattus, R.
tanezumi, R. losea, R. andamanensis a R. exulans (Steppan & Schenk, 2017). Podle
(Chingangbam et al., 2015) byl ke skupině přiřazen i R. pyctoris.

Obrázek 1 - výskyt druhů skupiny Rattus, autor Michal Kowalski

Tyto krysy žijí především na území pevninské jihovýchodní Asie a na jihu Číny (viz
Obrázek 1). Výjimkami jsou R. hoffmanni, která žije na ostrově Sulawesi (Amori et al., 2008)
a R. tiomanicus, která se kromě části Malajského poloostrova vyskytuje především na
ostrovech Borneo, Bali, Sumatra, Palawan a Java (Musser, 1986; Robins et al., 2007). Výskyt
R. losea se omezuje na území Číny, Laosu, Thajska, Vietnamu a Kambodži (Chen et al.,
2017; Palmeirim et al., 2014). Území R. pyctoris (viz Obrázek 2) se táhne od jížní Číny až po
4

Írán (Musser & Newcob, 1985). Ostatní krysy této skupiny se rozšířily po celé jihovýchodní
Asii a R. rattus je dokonce kosmopolitní (Chingangbam et al., 2015; Maryanto, 2003; Musser
& Heaney, 1985; Musser & Newcob, 1985; Palmeirim et al., 2014; Singleton et al., 2008;
Stuart et al., 2015; Weist et al., 2010; Wood, 1994).
Volně žijícími druhy jsou R. hoffmanni a R. pyctoris. R. hoffmani je běžný lesní druh,
vyskytující se od nížin po vrcholky hor (Musser & Newcomb, 1983). R. pyctoris je horská
krysa žijící v himalájích (Attar et al., 2011). Ostatní krysy skupiny jsou synantropní až
komenzální. Vyskytují se tedy převážně na lokalitách zasažených člověkem. Spíše u lidských
obydlí než na zemědělských stanovištích žijí R. rattus, R. tanezumi a R. exulans (Palmeirim et
al., 2014; Whitten & Henderson, 2012).
R. exulans je nelesní nížinná krysa vyskytující se v okolí lidských sídel, na zahradách a
v okolí zemědělských polí (Maryanto et al., 2009; Musser & Heaney, 1985; Palmeirim et al.,
2014). Na Malajském poloostrově je také škůdcem palmových plantáží (Wood, 1994). Kromě
jihovýchodní Asie je rozšířená také na řadě ostrovů Oceánie (Matisoo-Smith & Robins,
2004).
R. tanezumi je taktéž nížinná krysa (Salibay & Luyon, 2008). Převážně byla odchycena
v domech, osadách a na tržnici (Priyanto & Ningsih, 2014; Rickard et al., 2007). Na habitat
nemá velké preference, v nižších nadmořských výškách byla odchycena na i na zemědělských
stanovištích, v lese, křovinách a v otevřené krajině (Maryanto & Kitchener, 1999; Priyanto &
Ningsih, 2014).
R. rattus se vyskytuje v okolí osad, polí, ale i v lidských sídlech (Musser & Heaney, 1985). Je
škůdce palmových plantáží na Malajském poloostrově.

Pravděpodobně se jedná o

samostatnou populaci, která preferuje monokulturu palmových plantáží před lidským obydlím
(Harrison, 1957). R. rattus dobře šplhá a v přírodě žije v lesích od nížin po vrcholky hor
(Maryanto et al., 2009; Weist et al., 2010). Ostatní krysy jsou významnými zemědělskými
škůdci.
R. argentiventer je hlavní škůdce rýže v jihovýchodní Asii (Wood, 1994). Pro tento typ
stanoviště je dobře přizpůsobena (Wood, 1994). Jejím přirozeným prostředím je nížinná
bezlesá krajina blízko vodního toku v záplavové oblasti (Palmeirim et al., 2014; Wood, 1994).
Do rýžových polí tak snadno pronikla. Také je menším škůdcem olejových palem na mladých
plantážích, kde palmy dosahují výšky asi 1m. Jedná se totiž o semi-fosoriální druh, který
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špatně šplhá. (Wood, 1994). Mimo zemědělská stanoviště se R. argentiventer objevuje také v
lidských osadách (Palmeirim et al., 2014).
Další nížinnou krysou je R. losea (Musser & Newcob, 1985). Na Thaiwanu a ve Vietnamu je
hlavním škůdcem menších rýžových polí (Singleton, 2003). Také je hojná v otevřených
krajinách, na lukách a v křovinách (Musser & Newcob, 1985).
Hlavním škůdcem olejových palmových plantáží v Malajsii je R. tiomanicus (Buckle et al.,
1997). Tato krysa je nížinná a dobře šplhá (Musser, 1986; Wood, 1994). Jejím hlavním
stanovištěm v palmových monokulturách jsou hromady spadlého listí. Mimoto přes den tráví
čas v norách a v noci šplhá na palmy za potravou. Mezi jedinci se však objevují individuální
preference pro typ stanoviště (Buckle et al., 1997).
Poslední krysou skupiny je R. andamanensis. Je to lesní druh, který se může objevit i
v domech a v osadách (Palmeirim et al., 2014).
Většina krys této skupiny je synantropní a má velký areál výskytu. Převážně se jedná o
nížinné krysy.
2.2.2

Skupina potkan

V této skupině jsou 2 druhy: R. norvegicus a R. nitidus (Steppan & Schenk, 2017).
R. norvegicus je kosmopolitní druh (Song et al., 2014)(viz Obrázek 1). Jedná se o typicky
komenzální krysu. Tato krysa se hojněji vyskytuje v nížinách (Salibay & Luyon, 2008).
Vyhovují ji narušená stanoviště a její výskyt je převážně omezen na okolí přístavů a větších
měst (Salibay & Luyon, 2008; Taylor et al., 1982).
R. nitidus se vyskytuje na pevninské části jihovýchodní Asie a na jihu Číny (Brown et al.,
1999; Hodgson, 1845; Palmeirim et al., 2014)( viz Obrázek 1). Je to synantropní druh, který
žije převážně na zemědělských stanovištích. Vyskytuje se na mladých plantážích, v sadech a
na polích (Palmeirim et al., 2014). V Číně patří oba druhy ke škůdcům rýže (Singleton et al.,
2003).
2.2.3

Neosekvenované krysy žijící v J a JV Asie

K této „sběrné“ skupině jsou dle svého výskytu přiřazeny pevninské druhy R. montanus, R.
osgoodi, R. ranjininae a R. satarae, a dále ostrovní druhy R. baluensis, R. blangorum, R.
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hoogerwerfi, R. korinchi, R. adustus, R. enganus, R. burrus, R. palmarum, R. stoicus, R.
macneari, R. nativitatis, R. timorensis, R. hainaldi a D. legata.

Obrázek 2 - Výskyt indických druhů a R. pystoris, autor Michal Kowalski

Obrázek 3 - výskyt neosekvenovaných krys Indonésie a Malajsie, autor Michal Kowalski
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R. osgoodi se nachází ve Vietnamu v pohoří Langbiang (Musser & Newcob, 1985)(viz
Obrázek 2). Jedná se o hoský druh (Musser & Newcob, 1985). Je to terestrická krysa žijící
v otevřených krajinách. Osidluje křoviny, luky a okraje lesa (Musser & Newcob, 1985).
V Indii žijí 3 druhy krys (viz Obrázek 2). R. satarae je krysa žijící na Jihozápadě Indie
v pohoří Západní Ghát (Varudkar & Ramakrishnan, 2015). Zde se vyskytuje v horských
lesích (Pagès et al., 2011). Na jihu Indie žije R. ranjiniae (Musser & Carleton, 2005). Tato
krysa byla odchycena pouze z rýžových polí (Musser & Carleton, 2005). Endemitem Srí
lanky je R. montanus (Amori et al., 2008). Je to horská krysa žijící v lesích (Musser &
Carleton, 2005).
Na Borneu je endemitem R. baluensis (viz Obrázek 3). Nachází se na severu ostrova
v horských lesích pohoří Gungung Kinabalu (Musser, 1986).
Na ostrově Sumatra a na okolních ostrovech se nachází 7 endemitů (viz Obrázek 3). Na
Sumatře žijí R. blangorum, R. hoogerwerfi a R. korinchi (Amori et al., 2008; Musser, 1986).
Ostrov Enggano osidlují R. adustus a R. enganus (Musser & Heaney, 1985). Na ostrově
Mentawai se nachází R. lugens a na ostrově Simalur žije R. simalurensis (Musser & Heaney,
1985). Všechno jsou to lesní nesynantropní krysy (Margono et al., 2012; Musser, 1986;
Musser & Califia, 1982; Musser & Heaney, 1985; Musser & Newcomb, 1983).
Na souostroví Andamar a Nicobar žijí 3 endemické druhy (viz Obrázek 3). R. burrus, R.
palmarum a R. stoicus (Amori et al., 2008). Všechny druhy jsou nesynantropní a žijí
v tropickém lese (Rao et al., 2013).
Na Vánočním ostrově žijí 2 endemiti (viz Obrázek 3). R. macneari a R. nativitatis (Andrews,
1900). Oba druhy jsou lesní a mají rozdělený habitat. Zatímco R. nativitatis je terestrická
krysa žijící v norách mezi kořeny stromů, R. macleari je šplhavá. Mezi sebou tedy moc
nekonkurují o potravu, ale R. macleari mívá v korunách stromů konflikty s ovocnými
netopýry o plody. R. macleari také chodí za jídlem do vesnic. Podle autora knihy nebyla
plachá, ale naopak zvědavá (Andrews, 1900).
Na Malých Sundách se vyskytují R. timorensis a R. hainaldi (viz Obrázek 3). R. timorensis
žije na ostrově Timor a R. hainaldi se vyskytuje na západě ostrova Flores. (Amori et al.,
2008; Kitchener & Aplin, 1991; Kitchener & How, 1991). Oba druhy žijí v horském lese
(Kitchener & Aplin, 1991).
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Samostatně stojí D. legata. Jeho pozice ve fylogenetických stromech není dobře podpořena
(Steppan & Schenk, 2017). D. legata je jediný recentní druh svého rodu (Kawamura, 1989).
Tato krysa žije jako endemit japonských ostrovů (viz Obrázek 9) Amami, Tokuno a Okinawa
(Sugimura et al., 2003). Je to stromový druh preferující lesní stanoviště (Sugimura et al.,
2003).
2.2.4

Filipínská skupina

Do této skupiny patří endemické druhy Filipín (viz
Obrázek 4). L. bryophilus, L. sibulans, R. everetti a
T. apoensis (Steppan & Schenk, 2017). Endemity
Filipín jsou také R. mindorensis, R. tawitawiensis a
T. echinatus (Amori et al., 2008; Heaney et al.,
2006), kteří jsou v této práci přiřazeni k Filipínské
fylogenetické skupině na základě svého výskytu.
R. everetti je běžná lesní krysa Filipín (Heaney et
al., 2006; Stuart et al., 2015). Na ostrově Mindanao
v národním parku se R. everetti vyskytuje od nížin
po střední výšky. Byla odchycena v nížinných
tropických

lesích,

v horských

lesích

i

v přechodných mechových lesích ve výšce 1800 m.
n. m. (Heaney et al., 2006). Na ostrově Luzon měla
tato

krysa

jinou

distribuci.

V nížinách

se

nenacházela a byla naopak nejhojnější ve vyšších

Obrázek 2 - výskyt Filipínských krys, autor
Michal Kowalski

nadmořských výškách, kde byla nenarušená stanoviště (Salibay & Luyon, 2008).
Pravděpodobně se stáhla více do hor, kde lesy nejsou zasaženy člověkem. Tento druh má
sezónní reprodukci – rozmnožuje se jednou za rok na přelomu mokrého a suchého období
(Heaney et al., 2006).
R. mindorensis se vyskytuje pouze na ostrově Mindoro a R. tawitawiensis se nachází na
ostrově Tawitawi. (Musser & Heaney, 1985; Salibay & Luyon, 2008; Stuart et al., 2015). Obě
krysy jsou lesní (Musser & Carleton, 2005; Musser & Heaney, 1985).
L. bryophilus, L. sibulans, T. apoensis i T. echinatus žijí pouze na ostrově Mindanao (Mearns,
1905; Rickart et al., 2003). Byly odchyceny v horském a v mechovém lese ve vyšší
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nadmořské výšce (Heaney et al., 2006). Nejvíce krys bylo odchyceno na strmém svahu
s mechovou pokrývkou ve výšce nad 2000 m. n. m. (Heaney et al., 2006; Rickart et al., 2003).
Tyto druhy jsou sympatrické (Heaney, 2006). Ač jsou všechny druhy de facto všežravé, mají
jinou preferenci potravy. Zatímco L. bryophilus má ve stravě převahu listů a stonků, L.
sibulans má tendenci k frugivorii a T. apoensis je převážně hmyzožravá (Heaney et al., 2006).
U druhu L. bryophilus byla pozorována sezónní reprodukční aktivita. Rozmnožuje se jen
jednou do roka a k pohlavnímu dospívání dochází kolem května (Heaney et al., 2006).
Mimo endemické druhy žijí na Filipínách i krysy skupiny Rattus a potkan (viz Obrázek 1).
Tyto introdukované druhy jsou spojeny s narušenými stanovišti, které se obvykle nachází spíš
v nížinách (Salibay & Luyon, 2008). Hlavními škůdci rýže na Filipínách jsou R. argentiventer
a R. tanezumi (Htwe et al., 2012). R. exulans, R. norvegicus i R. tanezumi byly převážně
odchyceny z vesnic, případně také v narušeném lese (Heaney et al., 2006; Salibay & Luyon,
2008).
2.2.5

Sulawesi a Moluky

Do této skupiny jsou zařazeny R. bontanus, R. mollicomulus, R. morotaiensis, R. koopmani,
R. pelurus, R. saloco, R. xanthurus, R. elaphius, R. nikenii a R. feliceus. Jedná se o
neosekvenované krysy, které jsou sem zařazeny podle svého výskytu (viz Obrázek 5).
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Obrázek 3 - výskyt neosekvenovaných krys souostroví Sulawesi a Moluky, autor Michal Kowalski

Sulawesi a Moluky jsou hranice, kde se mohou mísit fauny z jihovýchodní Asie a z Nové
Guinei a Austrálie. Na Sulawesi se setkávají 2 druhy z odlišných fylogenetických skupin.
Druh R. hoffmani patří k fylogenetické skupině Rattus a R. marmosurus patří k Australskonovoguineiské fylogenetické skupině (Amori et al., 2008; Steppan & Schenk, 2017).
Na souostroví Sulawesi žije 8 endemických druhů (Amori et al., 2008). Všechno jsou to lesní
druhy (Musser & Carleton, 2005; Musser & Heaney, 1985; Weist et al., 2010; Whitten &
Hendereson, 2012). První je R. hoffmanni, která patří do fylogenetické skupiny Rattus
(Steppan & Schenk, 2017). Jako jediná z endemitů ostrova se vyskytuje po celém území
Sulawesi (Musser & Heaney, 1985). Dalším endemitem ostrova je R. marmosurus, která patří
k australsko-novoguineiské fylogenetické skupině (Maryanto et al., 2009; Steppan & Schenk,
2017). Oba druhy jsou na ostrově dominantní a nemají velké nároky na prostředí (Maryanto et
al., 2009; Weist et al., 2010). Dále zde žijí R. bontanus, R. mollicomulus, R. koopmani, R.
pelurus, R. saloco a R. xanthurus (Amori et al., 2008).
Dalšími hojnými druhy ostrova jsou introdukované krysy R. rattus a R. exulans (Maryanto et
al., 2009). Vyskytují se na zahradách v osadách, v okolí farem a na plantážích (Maryanto et
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al., 2009; Whitten & Hendereson, 2012). Na ostrově se také nachází R. argentiventer, která
zde žije na rýžových polích (Whitten & Hendereson, 2012).
Na souostroví Moluky žijí 4 endemiti. R. elaphius se nachází na ostrovech Taliabu a Mangole.
R. morotaiensis se vyskytuje na ostrovech Halmahera, Morotai a Bacan. R. feliceus žije na
ostrově Seram a R. nikenii je endemit ostrova Gag (Amori et al., 2008; Helgen, 2003;
Maryanto & Kitchener, 1999). R. feliceus byla odchycena v okolí vesnic (Helgen, 2003).
Ostatní krysy jsou lesní (Davidson et al., 1995; Helgen, 2003; Maryanto & Kitchener, 1999;
Maryanto et al., 2010; Musser & Carleton, 2005).
2.2.6

Skupina Austrálie-Nová Guinea

K této fylogenetické skupině patří 16 druhů krys rodu Rattus (Steppan & Schenk, 2017; Timm
et al., 2016). Mimo území Nové Guinei a Austrálie žije R. marmosurus (viz Obrázek 6). Tato
krysa je endemitem Sulawesi (Amori et al., 2008). V Austrálii i na Nové Guinei (viz
Obrázek 7) žijí R. leucopus a R. sordidus (Taylor et al., 1991). Krysy na Nové Guinei (viz
Obrázek 6) jsou R. steini, R. mordax, R. detentus, R. praetor, R. novaguineae, R. giluwensis,
R. niobe a R. verecundus (Taylor et al., 1991; Timm et al., 2016). Na území Austrálie (viz
Obrázek 7) se pak vyskytují R. colletti, R. fuscipes, R. tunneyi, R. lutreolus a R. villosissimus
(Taylor et al., 1991).

Obrázek 4 - výskyt druhů fylogenetické skupiny Nové Guinei a Austrálie, autor Michal Kowalski
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Obrázek 5 - výskyt krys žijících v Austrálii, autor Michal Kowalski

R. steini je komenzální druh (Dwyer, 1984). Byl převážně odchycen v domech, na vesnicích a
v zahradách (Dwyer, 1984). Může se také vyskytovat v lesích a v otevřené krajině (Dwyer,
1984; Taylor et al., 1982). Částečně synantropním druhem je R. leucopus (Dwyer, 1984).
Občas se může objevit v zahradách (Dwyer, 1984). Je to jinak nížinný druh, který se
vyskytuje v lesích i v otevřené krajině (Dwyer, 1984; Taylor et al., 1982). R. mordax má
širokou škálu stanovišť. Vyskytuje se v tropických lesích, křovinách, savanách, na lukách a
také na zemědělských stanovištích. Byla odchycena i na plantážích a v zahradách (Taylor et
al., 1982).
Oproti jiným skupinám se krysy této fylogenetické skupiny vyskytují hodně v otevřené
krajině nebo bažinách, ale částečně mají výskyt i v lese (Braithwaite & Griffiths, 1996; Maitz
& Dickman, 2001; Taylor et al., 1982). Typicky v savanách se vyskytují R. sordidus, R.
fuscipes a R. tunneyi (Braithwaite & Griffiths, 1996; Maitz & Dickman, 2001; Taylor et al.,
1982). R. colletti a R. lutreolus jsou pak bažinné krysy (Maitz & Dickman, 2001; Redhead,
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1979). Aridní stanoviště vyhledává R. villosissimus. Je to jediná pouštní krysa žijící
v písečných dunách (Predavec & Dickman, 1994). Ostatní krysy žijí jak v lesích, tak
v otevřené krajině (Taylor et al., 1982; Timm et al., 2016).
Krysy mezi sebou mohou kompetovat. Sympatrické krysy R. fuscipes a R. lutreolus byly
zkoumány v Australském národním parku Modré hory. Oba druhy se vyskytují na ostřicových
lukách. R. lutreolus je bažinná krysa, která žije v mokřadech a zabírá vlhčí stanoviště. R.
fuscipes je křovinná krysa s širším stanovištěm. Částečně se objevuje v mokřadech, kde není
přítomna R. lutreolus. Dále se vyskytuje na suchých stanovištích v křovinách a někdy i v lese.
Při setkání stejného druhu je více přátelského chování u R. fuscipes. Při mezidruhové
konfrontaci většinou dominuje R. lutreolus, která křovinnou krysu zažene. R. lutreolus tak
vynakládá energii na zahnání konkurenta, aby si udržela stanoviště s potravou a přístřeším.
Autoři studie se přikláněli k názoru, že kompetují o stanoviště. Jelikož je R. lutreolus částečně
denní zvíře, je zranitelná v otevřených stanovištích. Schovává se tak před predátory
v mokřadní vegetaci (Maitz & Dickman, 2001). Podobná situace je u sympatrických druhů R.
tunneyi a R. colletti v australském národním parku Kakadu. R. tunneyi žije v savanách, při
pobřeží a u bažin. Z vlhkých stanovišť ji vytlačuje R. colletti, která se vyskytuje hlavně
v bažinách. Zabírá i stanoviště podél vodních toků. Pro R. tunneyi je konkurence jedním
z faktorů poklesu populace. Její populace výrazně poklesly po evropské kolonizaci a
zavlečení býložravců jako např. králík (Braithwaite & Griffiths, 1996).
2.2.7

Neosekvenované krysy na Nové Guinei

Dalšími endemity Nové Guinei (viz Obrázek 8) jsou R. arfakiensis, R. arrogans, R. jobiensis,
R. omichlodes, R. pococki, R. richardsoni, R. vandeuseni, (Amori et al., 2008).
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Obrázek 6 - výskyt neosekvenovaných krys na Nové Guinei, autor Michal Kowalski

V osadách se objevuje R. jobiensis (Taylor et al., 1982). Tento druh je jinak lesní (Taylor et
al., 1982). Kromě R. richardsoni, která žije primárně v alpínských lukách, jsou ostatní krysy
lesní (Musser & Carleton, 2005; Taylor et al., 1982).
Introdukované druhy na Nové Guinei jsou R. rattus, R. norvegicus, R. exulans a R.
argentiventer. Autor (Taylor et al., 1982) uvádí, že tyto druhy se přivlekly nedávno díky
obchodu. Zaznamenal řídké osídlení R. rattus pouze u velkých měst.
2.2.8

Skupina Bandicota

Poslední fylogenetickou skupinou je rod Bandicota a příbuzný rod Nesokia (Steppan &
Schenk, 2017). Patří sem B. indica, B. bengalensis, B. savile, a N. indica (Steppan & Schenk,
2017). K této skupině je v této práci přiřazena i neosekvenovaná N. bunnii (Denys et al.,
2017).
Druhy této skupiny se vyskytují v jižní a jihovýchodní Asii (viz Obrázek 9). B. indica se
vyskytuje na celém území jižní a jihovýchodní Asie (Musser & Brothers, 1994). B.
bengalensis žije v celé jižní a v západní části jihovýchodní Asie (Musser & Brothers, 1994).
B. savilei se nachází na většině území pevninské jihovýchodní Asie (Musser & Brothers,
1994). N. indica je rozšířena na území Blízkého východu a Střední Asie až k Indii a Číně
(Fulk et al., 1981; Hussain, 2016). N. bunnii žije v oblasti jihovýchodního Iráku (Musser &
Carleton, 2005).
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Obrázek 7 - druhy skupiny Bandicota a Diplothrix, autor Michal Kowalski

Všechny druhy skupiny jsou zemědělští škůdci. B. savilei se v Thajsku vyskytuje na polích
kukuřice a rýže, v zeleninových zahradách a v sadech (Musser & Brothers, 1994). Nachází se
také v otevřených krajinách (Musser & Brothers, 1994). B indica je škůdcem pšenice, rýže,
podzemnice olejné a cukrové třtiny (Shukor et al., 2018). Na Malajském poloostrově žije
sympatricky s R. tiomanicus na mladých olejových plantážích (Shukor et al., 2018).
V Bangladéši zase žije sympatricky s B. bengalensis na rýžových polích (Ahmmed et al.,
2009). Poškozují rýži ohryzem stonku. U obou druhů intenzita poškození závisí na fázi
plodiny. Nejvyšší je v období sklizně rýže (Ahmmed et al., 2009). Větší poškození ale
způsobuje B. bengalensis (Ahmmed et al., 2009). Tento druh je závislý na fázi plodiny. Podle
fáze plodiny mění své reprodukční chování (Fulk et al., 1981; Smiet et al., 1980). V rýžových
polích během období sklizně zvýší velikost vrhu až dvojnásobně z 6 na 10 a zvýší se také
procento březích samic v populaci (Fulk et al., 1981). B. bengalensis je také škůdcem cukrové
třtiny. Zde žije v hojnějším počtu než na rýžových polích. Má tady stabilní rozmnožování
během celého roku, kolísá jen velikost populace. To je způsobeno migrací krys do bažin po
období sklizně (Smiet et al., 1980). Poslední krysou skupiny je N. indica (Steppan & Schenk,
2017). Je to fosoriální druh žijící na polích rýže a cukrové třtiny (Hussain, 2016). Většinu
roku stráví v norách, kde se živí pravděpodobně kořeny rostlin (Smiet et al., 1980). Na
rýžových polích během období sklizně vylézá ven a živí se zrny rýže (Fulk et al., 1981).
Reprodukční aktivita této krysy je nízká, ale stabilní po celý rok. V populaci se nachází malé
procento sexuálně aktivních jedinců a ve vrhu jsou jen 4 mláďata. Na druhou stranu však žije
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déle (Fulk et al., 1981; Smiet et al., 1980). Oproti ostatním druhům tak Nesokia vykazuje
posun ke K-strategii.

2.3 Adaptivní radiace
Rod Rattus se vyvinul relativně nedávno na přelomu pliocénu a pleistocénu v Jihovýchodní
Asii (Robins et al., 200; Rowe et al., 2011). Zde se postupně rozšířil a vzniklo několik
fylogeografických skupin. Hlavními skupinami jsou: skupina Rattus, skupina potkan,
filipínská skupina, skupina Nové Guinei a Austrálie a skupina Bandicota (Steppan & Schenk,
2017). Tyto skupiny se od sebe odlišují také svojí ekologií, což je z části dáno i celkovým
širokým areálem rozšíření krys s velkým množstvím dostupných habitaů.
Jako adaptivní radiace se označuje vznik ekologické diverzity v mnoha rychle se oddělujicích
liniích sdílejících (nedávného) společného předka (Schluter, 2000). Typická je korelace mezi
ekologií a fenotypem (morfologií) druhů vzniklých adaptivní radiací. Znaky vzniklé adaptivní
radiací musí přinášet jedinci výhodu v jeho prostředí (zvyšovat fitness). Jde tedy o typ
sympatrické speciace, ke které obvykle dochází, pokud se druh (druhy) dostane do prostředí
s velkým množstvím neobsazených nik. Klasickými příklady jsou Darwinovy „pěnkavy“
(Geospiza), šatovníci na Havaji a cichlidy v jezeru Viktoria (Schluter, 2000).
Příkladem adaptivní radiace může být filipínská skupina. Její druhy jsou pro Filipíny
endemické a žijí v horských lesích (Heaney et al., 2006; Musser & Carleton, 2005; Musser &
Heaney, 1985). Mimo všežravé druhy rodu Rattus jsou ve skupině potravní specialisté. Druhy
rodu Lymnomys jsou herbivorní nebo frugivorní a druhy rodu Tarsomys jsou hmyzožravé
(Heaney et al., 2006). Na ostrově Mindanao, kde žije více druhů této skupiny došlo ke
speciaci druhů. Jelikož zde krysy žijí ve stejném prostředí, byla zde silná konkurece (Heaney
et al., 2006). Proto se některé druhy potravně specializovaly, aby spolu mohly sympatricky
žít. Díky potravní specializaci se změnily i morfologicky (Mearns, 1905), nejspíš proto byly
původně pojmenovány do nových rodů Limnomys a Tarsomys. Druhy rodu Rattus v této
skupině mají obecný krysí plán těla a jsou omnivorní (Denys et al., 2017). Mohou se
navzájem lišit svou ekologií, ale nemáme o nich v tomto směru dostatek informací.Přesto by
filipínská skupina mohla být příkladem adaptivní radiace – došlo zde k sympatrické speciaci
(Heaney et al., 2006) doprovázené změnou (potravní) ekologie i morfologie (osrstěný ocas,
dlouhé vibrisy, protažené rostrum; Mearns, 1905).
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Podobně jako filipínské krysy, krysy z Nové Guinei a Austrálie jsou také ekologicky
rozmanitější, než většina krys z orientální oblasti (Rowe et al., 2011). Patří sem druhy nížinné
i horské, druhy žijící v lese i druhy žijící v otevřené krajině, druhy bažinné i druh aridní. Také
sem patří několik komenzálních druhů a zemědělských škůdců (Braithwaite & Griffiths,
1996; Dwyer, 1984; Maitz & Dickman, 2001; Predavec & Dickman, 1994; Redhead, 1979;
Taylor et al., 1982). Od společného předka krys rodu Rattus se australská linie oddělila první
a tvoří tak sesterskou skupinu k asijské linii rodu Rattus (Robins et al., 2008). Ve
středním pleistocénu překročila kanál oddělující Asii a Sahul 1 a kolonizovala tak dnešní
Austrálii a Novou Guineu (Lidicker, 1968; Rowe et al., 2011). Největší diferenciace proběhla
na počátku, kdy krysy obsazovaly nové ekologické niky (Rowe et al., 2011). S příchodem na
Sahul se dostaly do prostředí, kde se již vyskytovali vačnatci (Rowe et al., 2011). Ač zde byly
přítomné i podobné ekologické skupiny, krysy byly konkurenceschopnější (Rowe et al.,
2011). Krysy mají nespecializovaný tělesný plán, omnivorní stravu a rychlý reprodukční
cyklus. Tyto faktory zřejmě vedly k tomu, že se krysy dokázaly uchytit v již obsazeném
prostředí (Rowe et al., 2011). Začaly si však konkurovat mezi sebou, proto i zde dochází ke
speciaci. Většinou však nejde o speciaci na úrovni morfologie, ale o ekologickou speciaci
(Rowe et al., 2011). Nejde tak o typický příklad adaptivní radiace, i když do jisté míry je její
definice stále splněna. Druhy této skupiny si rozdělily habitaty, proto druhy v této skupině
mají tak širokou škálu nových habitatů (Braithwaite & Griffiths, 1996; Dwyer, 1984; Maitz &
Dickman, 2001; Predavec & Dickman, 1994; Redhead, 1979; Taylor et al., 1982). V žádné
jiné skupině není pouštní druh nebo druh, který by žil převážně v bažinách.
Na pevninské části jihovýchodní Asie se krysy také specializovaly. Linie Bandicota je
sesterskou k linii Rattus, Limnomys a Tarsomys, k jejich odělení došlo před asi 2,5 mil
(Renaud et al., 2007). Linie Bandicota zahrnuje sesterské rody Bandicota a Nesokia (Patnaik,
2014; Steppan & Schenk, 2017), které se následně specializovaly (Michaux et al., 2007;
Singleton et al., 2003). Jsou to herbivorní krysy (Michaux et al., 2007), které dnes žijí na
polích jako zemědělští škůdci (Ahmmed et al., 2009; Musser & Brothers, 1994). Narozdíl od
krys rodu Rattus, se Bandicota a příbuzná Nesokia nenachází na ostrovech jihovýchodní Asie
s výjimkou několika ostrovů, na které byly nedávno zavlečeny lidmi (Musser & Brothers,
1994; Greaves & Rehman, 1977; Robins et al., 2008). Druhů v této linii je poměrně málo a
navíc není jisté, zda zde došlo k sympatrické speciaci, proto nelze mluvit o adaptivní radiaci
linie Bandicota.
1

Kontinent v pleistocénu zahrnující dnešní Austrálii a Novou Guineu
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Po příchodu člověka se krysy mohly teoreticky vydat několika cestami. Zaprvé utéct od
člověka, který značně přetvořil krajinu. Tímto směrem se mohl například vydat druh R.
osgoodi. Dnes žije pouze jako endemit pohoří Langbiang ve Vietnamu (Musser & Newcomb,
1985). Z krajiny přetvořené člověkem se stáhl do hor. Zadruhé některé druhy krys teoreticky
mohl vyhubit vliv člověka. Třetí a velmi úspěšnou skupinou jsou krysy, které začaly žít ve
vztahu s člověkem. Přizpůsobily se novému prostředí a začaly využívat zdroje člověka. Staly
se například zemědělskými škůdci jako skupina Bandicota (Ahmmed et al., 2009; Musser &
Brothers, 1994). Dále vznikli také synantropní a komenzální škůdci. Na synantropní a
komenzální život se přizpůsobily především druhy skupiny Rattus (tedy druhy kapitoly 2.2.1.)
a potkan (Palmeirim et al., 2014; Priyanto & Ningsih, 2014; Whitten & Henderson, 2012).
Tyto skupiny pravděpodobně nejsou sesterské, ale mají podobnou ekologii a historii (Chinen
et al., 2005; Palmeirim et al., 2014; Priyanto & Ningsih, 2014; Russell et al., 2019; Whitten &
Henderson, 2012). Oproti ostatním skupinám krys jsou tyto skupiny převážně synantropní až
komenzální (Musser & Heaney, 1985; Palmeirim et al., 2014; Musser & Newcob, 1985;
Priyanto & Ningsih, 2014). Výjimkou je R. hoffmani, která navíc žije i jinde než ostatní druhy
skupiny (Amori et al., 2008; Musser & Newcomb, 1983). Je však zajímavé, že jako jediný
z krysích endemitů ostrova Sulawesi se nachází na celém území ostrova (Musser & Heaney,
1985).
Většina těchto synantropních druhů ovšem zůstává v jihovýchodní Asii, tedy v místě vzniku
(Chingangbam et al., 2015). Pouze 3 druhy se dostaly za hranice Asie. Jsou to R. rattus, R.
norvegicus a R. exulans (Robins et al., 2008). R. exulans se z Asie dostal díky člověku
(Matisoo-Smith & Robins, 2004). Na Novou Guineu, Nový Zéland a do Oceánie byl zavlečen
lidmi (Matisoo-Smith & Robins, 2004). Do těchto oblastí se rozšířil spolu s kulturou Lapiti
(Matisoo-Smith & Robins, 2004). Lapiti zavlekli R. exulans na Novou Guineu asi před 40 tis.
lety a postupem času i do Oceánie a na Nový Zéland (Matisoo-Smith & Robins, 2004). R.
rattus má původ v Indii, odkud se do Asie rozšířilo několik linií. Momentálně se rozlišují 3
hlavní linie (Lack et al., 2012; Robins et al., 2007). První linie se rozšířila z Indie na východ a
její výskyt se omezil na jihovýchodní Asii (Lack et al., 2012). Druhá linie se označuje jako
sesterský druh R. tanezumi (Aplin et al., 2011; Chinen et al., 2005; Lack et al., 2012).
Přestože k oddělení tohoto sesterského druhu došlo nedávno (Chinen et al., 2005; Robins et
al., 2008), hybridní potomci R. rattus a R. tanezumi jsou sterilní nebo se rozmnožují velmi
špatně (Chinen et al., 2005), proto jsou to biologicky 2 samostatné druhy. Třetí linie R. rattus
se šířila z Indie směrem na západ (Lack et al., 2012). V pleistocénu migrovala na Blízký
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východ a jako jediná z linií se dostala za hranici Asie (Aplin et al., 2011). Migrací na západ se
z Asie dostala i R. norvegius (Song et al., 2014). Tento druh vznikl asi před 1,3mil let v jižní
Číně (Song et al., 2014). Odtud se následně rozšířil po Asii (Song et al., 2014). Stejně jako R.
rattus se i R. norvegicus do Evropy dostala přes Blízký východ (Iacucci et al., 2016). Oba
druhy se pravděpodobně z Blízkého východu do Evropy a Afriky dostaly díky starým
obchodním cestám (Iacucci et al., 2016; Tollenaere et al., 2010).
R. rattus se do Evropy dostala asi ve 4. - 2. století před naším letopočtem (Tollenaere et al.,
2010). Její distribuce byla omezena na hlavní obchodní cesty, ale postupně se šířila
s rozvojem měst (Tollenaere et al., 2010). R. norvegicus se do Evropy dostala později. R.
rattus a R. norvegicus se následně z Evropy dostaly do světa díky evropským kolonizátorům
pomocí lodní dopravy (Lack et al., 2013; Russell et al., 2019; Song et al., 2014). Do Ameriky
se první dostala R. rattus asi v 15. století (Lack et al., 2013). R. norvegicus pak byla zavlečena
později v 18. století a začala vytlačovat menší R. rattus (Lack et al., 2013). Na Nový Zéland
byly z Evropy zavlečeny oba druhy asi v 18. - 19. století (Russell et al., 2019). Zde začaly
vytlačovat dříve zavlečenou R. exulans (Russell et al., 2019). Rozdíl mezi R. rattus a R.
norvegicus je v tom, že R. rattus má po světě několik haplotypů a linií (Aplin et al., 2011;
Chingangbam et al., 2015). Naopak sekvence R. norvegicus jsou po celém světě velmi
podobné (Chingangbam et al., 2015). Může to být dáno tím, že R. norvegicus prošel více
invazními událostmi na dlouhou vzdálenost než R. rattus (Lack et al., 2013).
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3. Metody a výsledky
3.1 Metody
Všechny

mapy

v předchozí

kapitole

byly

vytvořeny

pomocí

programu

ArcGIS

(Environmental Systems Research Institute (ESRI). (2014). ArcGISRelease 10.3. Redlands,
CA.) za použití volně dostupných dat z databáze IUCN (2020). Druhy na jedné mapě nemusí
být ze stejné geografické skupiny. Všechny mapy v této práci jsou použity se svolením autora.
Vytvořila jsem tabulku, která obsahuje morfologické znaky krys. Příslušné hodnoty i s citací
jsou v příloze 1. V tabulce je 66 druhů krys rodu Rattus, 3 druhy rodu Bandicota, 2 druhy
rodu Nesokia, 2 druhy rodu Limnomys, 2 druhy rodu Tarsomys a jeden druh rodu Diplothrix.
Ke každému druhu jsem se pokusila najít délku těla (LC), délku ocasu (LCD), velikost tlapy
(LTP), velikost ucha (LA) a hmotnost (m). Pokud bylo pro druh více zdrojů, spočítala jsem
vážený průměr. Jako váhu jsem použila počet odchycených zvířat. Pokud byl počet
odchycených jedinců neznámý, tak hodnota měla váhu 1. Pro holotyp jsem stanovila váhu 5.
Každý druh v tabulce je přirazen k fylogeografické skupině. Rozdělení je stejné jako
v kapitole 2.2. K druhům byl také přiřazen habitat a stupeň synantropie. Definovala jsem 7
typů habitatů: bažiny, horský les, hory, les, otevřenou krajinu, osady a zemědělské oblasti.
Stupeň synantropie je rozdělen na 4 úrovně. Druhy žijící v domech, v osadách, na
zemědělských stanovištích a nesynantropní druhy. Pro zjednodušení je v tomto případě
komenzálismus zahrnut jako stupeň synantropie. V příloze 1 jsou dva listy. List 1 obsahuje
všechna měření a citace. Vážený průměr byl použit pouze v případě malého vzorku
odchycených jedinců od jednoho autora. List 2 obsahuje vážené průměry hodnot pro všechny
druhy a také navíc velikost areálu pro každý druh.
Pro statistické prověření závislostí byl použitý software RStudio (RStudio Team (2020).
RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston, MA URL.R). V modelech
byly hodnoty délky těla, délky ocasu, délky tlapy, velikosti ucha a celkového areálu rozšíření
(logaritmus) použity jako závislá proměnná. Pro vysvětlující proměnou byly použity habitat,
synantropie a délka těla. Délka těla ovšem nebyla použita v modelu pro délku těla. Interakce
mezi vysvětlujícími proměnnými nebyla vyšetřována. K modelování byla použita metoda
Generalized least square (GLS – příkaz gls z balíčku nlme). Metoda GLS pracuje s daty, které
jsou korelované pomocí specifikace korelační struktury (Pekár & Brabec, 2012; Pekár &
Brabec, 2016). Pro všechny modely byla použita korelační struktura „compound symmetry“.
Její přikaz je cor=corCompSymm. Standardní ošetření fylogeneze pak nebylo provedeno,
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protože není k dispozici kompletní fylogeneze krys. V rámci vztahů u jednotlivých
fylogenetických skupin byly pro vyšetření vztahů spočítány lineární modely příkazem lm.
Jako první vysvětlující proměnná byla použita fylogeografická skupina (Pekár & Brabec,
2009).
Pro ilustraci studovaných závislostí byly vytvořeny grafy v programu RStudio (příkaz plotly
z balíčku plotly). Pro grafy 1-2 byly použity data z listu 2 (viz příloha 1) a pro grafy 3-10
jsem použila list 1 (viz příloha 1).

3.2 Výsledky
V GLS modelu pro velikost areálu (viz Tabulka 1) je signifikantní vliv habitatu (F=2,020;
p=0,075; rho=0,747). Vliv synantropie (F=1,234; p=0,270) se neprokázal.

Intercept
Les
Bažiny
Horský les
Hory
Otevřená krajina
Zemědělské oblasti

value
12.730
-2.460
-2.713
-2.736
-2.814
-0.946
-1.365

SE

t
1.279
0.882
1.317
0.986
1.008
1.043
1.031

p
9.950
-2.790
-2.059
-2.776
-2.792
-0.907
-1.324

<0,001
0.007
0.043
0.007
0.007
0.368
0.190

Tabulka 1 - velikost areálu zavislá na habitatu, jako intercept je zvolen habitat osady, byl použit GLS model. Phodnoty menší než 0,05 jsou zvýrazněny tučně.

Graf 1 - boxplot závislosti plochy rozšíření (ln) na typu habitatu, detaily v tabulce 1

V GLS modelu pro velikost těla (viz Tabulka 2) je signifikantní vliv habitatu (F=4,563;
p=0,006; rho=0,192). Vliv synantropie (F=2,118; p=0,150) se neprokázal.
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Intercept
Bažiny
Horský les
Hory
Osady
Otevřená krajina
Zemědělské oblasti

value
196,331
18,071
-41,345
-38,168
-15,489
-22,147
2,105

SE

t
8,141
19,478
10,373
11,560
14,651
13,995
14,375

p
23,749
0,928
-3,986
-3,302
-1,057
-1,583
0,146

<0,001
0,357
<0,001
0,002
0,294
0,118
0,884

Tabulka 2 - velikost těla závislá na habitatu, jako intercept je zvolena lesní skupina, byl použit GLS model. P-hodnoty
menší než 0,05 jsou zvýrazněny tučně.

V GLS modelu pro délku ocasu vyšla signifikantně pouze velikost těla (F=46,166;p<0,001).
Nebyl prokázán vliv habitatu (F=1,146; p=0,346) ani synantropie (F=0,592; p=0,444).
GLS model pro velikost tlapy s korelační strukturou nebyl signifikantně odlišný oproti
modelu bez korelační struktury (p=0,238), proto byl upřednostněn jednodušší model následně
přepočtený příkazem lm. Podobně tak u modelu pro velikost ucha (p=0,679).
V lm modelu pro velikot tlapy je signifikantlí pouze vliv velikosti těla (F=190,172; p<0,001).
Vliv fylogeografické skupiny (F=1,119; p=0,363), habitatu (F=0,957; p=0,462) ani
synantropie (F=0,471; p=0,195) nebyl prokázán.
Pro velikost ucha v lm modelu je signifikantní vliv velikosti těla (F=11,656; p<0,001). Vliv
fylogeografické skupiny (F=0,695; p=0,676), habitatu (F=1,060; p=0,406) ani synantropie
(F=0,597; p=0,445) nebyl prokázán.
V lm modelu pro velikost těla (viz Tabulka 3) je signifikantní vliv fylogeografické skupiny
(F=3,846; p=0,002) a habitatu (F=4,084; p=0,002). Vliv synantropie (F=2,840; p=0,097) se
neprokázal.

Intercept
Potkan
Neosekvenovaná J
a JV Asie
Filipíny
Sulawesi a Moluky
Austrálie-Nová
Guinea
Neosekvenovaná
Nová Guinea
Bandicota
Bažiny
Horský les
Hory

value
165,741
22,906

SE

t

p

14,329
24,126

11,566
0,949

<0,001
0,346

33,658

14,752

2,282

0,026

13,775
54,815

17,786
16,012

0,774
3,423

0,442
0,001

14,660

14,289

1,026

0,309

0,082

17,598

0,005

0,996

29,780
24,559
-38,512
-29,200

18,795
20,779
10,519
12,185

1,584
1,182
-3,661
-2,397

0,118
0,241
<0,001
0,020
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Osady
Otevřená krajina
Zemědělské oblasti
Synantropní

-28,689
-23,446
-12,707
22,351

18,071
14,802
18,318
13,263

-1,588
-1,584
-0,694
1,685

0,118
0,118
0,491
0,097

Tabulka 3 - Velikost těla v závislosti na fylogeografické skupině, habitatu a synantropii, jako Intercept je zvolena lesni
nesynantropní krysa skupiny Rattus, byla použita metoda lm. P-hodnoty menší než 0,05 jsou zvýrazněny tučně.

Pro délku ocasu v lm modelu (viz Tabulka 4) je signifikantní vliv velikosti těla (F=62,945;
p<0,001) a fylogeografické skupiny (F=3,441; p=0,004). Vliv habitatu (F=0,748; p=0,614)
ani synantropie (F=0,332; p=0,567) nebyl prokázán.

Intercept
LC
Potkan
Neosekvenovaná
Jihovýchodní Asie
Filipíny
Sulawesi a Moluky
Austrálie-Nová
Guinea
Neosekvenovaná
Nová Guinea
Bandicota

value
58,931
0,689
-17,614

SE
21,120
0,111
24,580

9,313

t

p
2,790
6,179
-0,717

0,007
<0,001
0,476

12,900

0,722

0,473

-3,306
14,503

15,750
15,181

-0,210
0,955

0,834
0,3429

-30,314

13,048

-2,323

0,023

-23,417

15,869

-1,476

0,145

-36,174

18,014

-2,008

0,049

Tabulka 4 - Délka ocasu v závislosti na fylogeografické skupině, jako intercept jsou zvoleny krysy skupiny Rattus,
byla použita metoda lm. P-hodnoty menší než 0,05 jsou zvýrazněny tučně.

Graf 2 – délka (mm) těla (LC) a ocasu (LCD) všech druhů, barevně rozlišeno podle fylogeografických skupin, každý
druh je reprezentován pouze jedním bodem
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Graf 3 – délka (mm) těla (LC) a ocasu (LCD) všech druhů, rozlišeno dle stupně synantropie (pro zjednodušení jsou
zde komenzální druhy řazeny jako stupeň synantropie), každý druh je reprezentován pouze jedním bodem

Graf 4 - délka (mm) těla (LC) a ocasu (LCD) skupiny Rattus, rozlišení habitatu barvou a synantropie symbolem,
jeden druh může být reprezentován více body (podle množství dostupných zdrojů)

Graf 5 - délka (mm) těla (LC) a ocasu (LCD) skupiny Potkan, rozlišení habitatu barvou a synantropie symbolem,
jeden druh může být reprezentován více body (podle množství dostupných zdrojů)
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Graf 6 - délka (mm) těla (LC) a ocasu (LCD) neosekvenované skupiny J a JV Asie, rozlišení habitatu barvou a
synantropie symbolem, jeden druh může být reprezentován více body (podle množství dostupných zdrojů)

Graf 7 - délka (mm) těla (LC) a ocasu (LCD) skupiny Filipín, rozlišení habitatu barvou a synantropie symbolem,
jeden druh může být reprezentován více body (podle množství dostupných zdrojů)

Graf 8 - délka (mm) těla (LC) a ocasu (LCD) skupiny Sulawesi a Moluky, rozlišení habitatu barvou a synantropie
symbolem, jeden druh může být reprezentován více body (podle množství dostupných zdrojů)
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Graf 9 - délka (mm) těla (LC) a ocasu (LCD) skupiny Austrálie a Nové Guinei, rozlišení habitatu barvou a
synantropie symbolem, jeden druh může být reprezentován více body (podle množství dostupných zdrojů)

Graf 10 - délka (mm) těla (LC) a ocasu (LCD) neosekvenované skupiny Nové Guinei, rozlišení habitatu barvou a
synantropie symbolem, jeden druh může být reprezentován více body (podle množství dostupných zdrojů)

Graf 11 - délka (mm) těla (LC) a ocasu (LCD) skupiny Bandicota, rozlišení habitatu barvou a synantropie symbolem,
jeden druh může být reprezentován více body (podle množství dostupných zdrojů)
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4. Diskuze
Z výsledků GLS modelu pro velikost těla je vidět, že od lesních krys se odlišují horské druhy
a druhy žijící v horském lese. Oproti ostatním jsou tyto druhy menší. Menší velikost těla na
horách se může vysvětlovat menším množstvím potravy nebo méně kvalitní potravou. Z lm
modelu vidíme, že velikost tlapy i ucha závisí pouze na velikosti těla. Jiná závislost se
neprokázala. Délka ocasu závisí na velikosti těla a na fylogeografické skupině. Odlišné od
skupiny Rattus jsou Bandicota a fylogenetická skupina Nové Guinei a Austrálie. Obě skupiny
měly oproti skupině Rattus kratší ocas. Odlišnost Bandicota je pravděpodobně dána jejich
specializací. Odlišnost skupiny Austrálie a Nové Guinei může být způsobena brzkým
oddělením. Z linií rodu Rattus se oddělila jako první (Robins et al., 2008). Tato skupina se
také vyvíjela izolovaně na jiném kontinentu (Sahul). Víme, že se tato skupina ekologicky
specializovala (Rowe et al., 2011). Nelze však říct, jestli je společnému předku podobnější
skupina Rattus nebo skupina Nové Guinei a Austrálie. Je možné, že izolovaná skupina se na
novém kontinentu Sahul pozměnila. Ovšem skupina Rattus může být teoreticky také
odvozená. Žije dlouho v prostředí ovlivněném člověkem. Naproti tomu skupina Nové Guinei
a Austrálie žije převážně v nenarušeném prostředí.
Velikost ocasu může také záviset na způsobu života. U krys se ukázalo, že poměr velikostí
těla a ocasu se způsobem života souvisí. K několika málo druhům se podařilo získat informaci
o tom, jestli jsou stromové, terestrické nebo do určitého stupně fosoriální. Mezi stromové
druhy patří například R. xanthurus, R. marmosurus nebo R. macleari (Andrews, 1900;
Sugimura et al., 2003; Weist et al., 2010). Částečně stromové a tedy stále poměrně šplhavé
jsou R. rattus a R. evereti (Singleton et al., 2008; Taylor et al., 1982;Weist et al., 2010).
Všechny tyto druhy mají ocas vždy delší než tělo (poměr ocasu vůči tělu mezi 1,26 a 1,10 viz Příloha 1). Terestrické krysy jsou například R. osgoodi, R. feliceus, R. richardsoni a R.
nativitatis (Andrews, 1900; Helgen, 2003; Musser & Newcob, 1985; Taylor et al., 1982).
Semi-fosoriální druhy jsou R. argentiventer a R. villosissimus (Predavec & Dickman, 1994;
Wood, 1994). Jak u terestrických, tak u semi-fosoriálních druhů je ocas kratší než tělo (poměr
ocasu vůči tělu mezi 0,92 a 0,77 – viz Příloha 1). Nejvýraznější rozdíl ve velikosti těla a ocasu
pak má N. indica, která je již relativně hodně fosoriální (Zarei et al., 2013). Její ocas je kratší
než polovina délky těla (poměr 0,47 – viz Příloha1). Toto pravidlo je známo i u jiných
hlodavců. Podzemní savci jsou obecně charakterističtí malýma ušima a krátkým ocasem.
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Naopak například populace druhu M. musculus s delším ocasem (SlábováFrynta, 2007)
v testu vertikální aktivity šplhaly více než ty s kratším ocasem (Frynta et al., 2018).
Z Grafů 6-10 lze vidět, že je hodně lesních druhů, které mají kratší ocas než tělo. Mohli
bychom očekávat, že lesní druhy budou mít ocas naopak delší než tělo. Toto pravilo se ovšem
vztahuje pouze na šplhavé druhy. Lesní prostředí nemusí znamenat, že krysa bude stromová
nebo šplhavá. Takovým příkladem je R. adustus a R. nativitatis. Obě krysy mají kratší ocas
než tělo a jsou lesní. Jsou to ovšem terestrické druhy (Andrews, 1900; Margono et al., 2012;
Musser & Heaney, 1985). Další lesní druhy, které mají kratší ocas, jsou například R.
palmarum, R. detentus, R. nekenii, R. praetor, R. jobiensis nebo R. leucopus. K těmto druhům
ale nemáme informace o jejich způsobu života. Například autoři (Timm et al., 2016) u popisu
R. detentus uvádějí, že jim tento druh přijde jako částečně fosoriální. Uvádějí to však právě na
základě nezvykle krátkého ocasu (poměr ocasu a těla je 0,58 – viz Příloha 1), ne protože se
jim podařilo zjistit způsob života tohoto druhu (Timm et al., 2016). V součastné době můžeme
spíš předpokládat ekologii krys na základě jejich morfologie než naopak.
Na Grafu 2 lze vidět, že všechny druhy krys tvoří celistvou skupinu, fylogenetické skupiny
taky nejsou jasně oddělené. Rozdíly mezi délkou těla a ocasu nejsou v extrémních hodnotách
(viz Graf 2). Na Grafu 3 lze vidět, že druhy žijící v domech jsou nejméně specializované mají nejvíce „univerzální“ plán těla. O něco více diverzifikované jsou druhy žijící v osadách a
kolem nich. Druhy žijící na zemědělských stanovištích mají o něco diverzifikovanější tělní
plány a druhy žijící v nenarušených oblastech dosahují i extrémních hodnot a jsou nejvíce
specializované. Není zde tedy nějaký specializovný morfotyp podle stupně synantropie, lze
ale říct, že se zvyšujícím se stupněm synantropie klesá specializace tělního plánu. Nejméně
morfologicky specializované v rámci krys pak jsou komenzální druhy. Univerzálnost
komenzálních živočichů byla popsána již dřív, a to nejen u morfologie, ale i například u
potravní ekologie nebo jiných habitatových nároků (review Hulme-Beaman et al., 2016;
Johnson & Munshi-South, 2017). Lze to vidět i na Grafech 4 a 5, kde jsou komenzální
skupiny Rattus a potkan. Zdánlivě si to může odporovat s výše uvedenou myšlenkou, že
ekologie fylogeografické skupiny Rattus může být odvozená, protože žije v prostředí
ovlivněném člověkem. Tato odvozenost, ale může být umožněna právě „univerzalitou“
tělního plánu v rámci krys.
Výsledky z GLS modelu pro velikost areálu ukazují, že největší areál výskytu mají krysy
žijící v osadách, naopak nejměnší areály mají krysy žijící v bažinách, lesích, horách a
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horských lesích. Někde mezi jsou krysy žijící v zemědělských oblastech a otevřené krajině,
jejich areály se neliší ani od jedné ze skupin (viz Graf 1). Byť ve výsledcích se vliv
synantropie jako samostatného faktoru neprokázal, velikost areálu se synantropií nejspíš
souvisí. Jako synantropní jsou ve faktoru synantropie počítány všechny druhy, které se
vyskytují v blízkosti lidských sídel, i když jen vzácně. Naproti tomu u faktoru habitatu je
skupina „osady“ použita vyloženě pro komenzální druhy žijící téměř vždy v osadách a v
domech. Velké areály tak mají druhy, které žijí v těsné blízkosti člověka. Existují ale i
výjimky. Velký areál má také R. villosissimus, která se dokázala přizpůsobit úplně novému
prostředí a díky tomu se rozšířila (viz Obrázek 7).
Napříč fylogenetickými skupinami se objevují komenzální druhy (Dwyer, 1984; Helgen,
2003; Palmeirim et al., 2014; Taylor et al., 1982). To značí opakovaný vznik komenzálismu.
Autoři (Aplin et al., 2011) také došli k názoru, že komenzálismus u krys vznikl vícekrát.
Některé komenzální druhy jsou ovšem úspěšnější a rozšířenější než jiné. Prvním faktorem
může být geografické umístění. Krysy z pevninské Asie se mohly lépe šířit, než krysy
z ostrova. Měly k tomu více příležitostí. To lze vidět u široce rozšířených druhů fylogenetické
skupiny Rattus v kontrastu s komenzálními druhy skupiny Nové Guinei a Austrálie.
Komenzální druhy na Nové Guinei (R. steini a vzácněji i R. leucopus, R. jobiensis a R.
mordax) zůstávají zároveň endemické. Opakovaná migrace v rámci pevniny je častější, než je
migrace na ostrov. Na kontinentu mohly krysy opakovaně migrovat a šířit se tak. Naproti
tomu přechod z kontinentu na ostrov, tedy přechod z jihovýchodní Asie na Sahul, byl
pravděpodobně jednorázová událost. Také mnoho jiných druhů krys žijících na ostrově je i
endemitem příslušného ostrova. Na pevnině byly samozřejmě geografické bariéry v podobě
pohoří. Jakožto komenzální druhy je mohly krysy překročit i díky člověku.
U nejvíce komenzálních druhů může být klíčoým faktorem místo vzniku. R. rattus vznikla
v Indii (Lack et al., 2012) a R. norvegicus je z jížní Číny (Song et al., 2014). V historii zde
bylo permanentní husté zalidnění, které přetrvává dodnes. Byl zde na druhy vyvíjen tlak, aby
se přizpůsobili synantropnímu až komenzálnímu způsobu života. V těchto oblasech měly
krysy na přizpůsobení také nejvíce času, protože tyto oblasti odpovídají místům s nejstarší
lidskou civilizací. Hustota a míra zalidnění krajiny s časem narůstala a krysy měly dvě
možnosti. Mohly se lidem přizpůsobit a začít z nich profitovat. K synantropnímu životu se
přizpůsobila skupina Bandicota. Dnes žijí v zemědělských oblastech a živí se plodinami
(Musser & Brothers, 1994; Ahmmed et al., 2009). Komezálními skupinami jsou skupina
Rattus a potkan (Palmeirim et al., 2014; Priyanto & Ningsih, 2014; Whitten & Henderson,
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2012). V těchto skupinách se nachází dva nejúspěšnější druhy krys: R. rattus a R. norvegicus.
Druhou možností bylo před lidni utéct a stáhnout se do hor nebo chudých oblastí. Do hor se
pravděpodobně kvůli lidem stáhli R. osgoodi, R. baluensis, R. timorensis, R. hainaldi nebo R.
korinchi. Do horských oblastí a nezasažených lesů se před lidmi stahuje pavděpodobně i R.
everetti. Před lidmi mohly krysy utéct i do nehostinných oblastí. Příkladem může být R.
villosissimus, která žije na poušti (Predavec & Dickman, 1994).
Za rozdílným rozšířením jednotlivých druhů krys může být i konkrétní typ civilizace, na život
v jejíž blízkosti se krysa přizpůsobí. Kultury Nové Guinei nepodnikaly daleké kolonizační
výpravy, některé jiné kultury ovšem ano. Dobrý příklad je R. exulans. Tato krysa se
rozšiřovala společně s kulturou Lapiti (Matisoo-Smith & Robins, 2004). Fosilní záznamy
ukazují, že rozšířování této kultury se dobře kryje s rozšiřováním tohoto druhu krysy
(Matisoo-Smith & Robins, 2004). Mimo své původní území v jihovýchodní Asii byla R.
exulans zavlečena na Novou Guineu, Šalamounovy ostrovy, Nový Zéland, do Austrálie a
nakonec do Oceánie (Matisoo-Smith & Robins, 2004). Vedle toho R. rattus ze stejné
fylogenetické skupiny se dostala k evropské civilizaci, díky které se postupně rozšířila do
světa. Napomohla tomu lodní doprava a kolonizační výpravy. Podle (Figala, 1964) jsou
klasické dřevěné lodě dokonce vhodným prostředím pro R. rattus. Mají zde dostatek úkrytů
pro odchov mláďat a také dostatek potravy. Dnes se ovšem využívají odlišné lodě, které R.
rattus moc nevyhovují (Figala, 1964). Pro R. norvegicus to však zřejmě není tak velká
překážka a nadále migruje na velké vzdálenosti pomocí lodní dopravy (Lack et al., 2013).
Může to být způsobeno tím, že dnes není na lodích k dispozici tolik dostupné potravy. Byť R.
rattus dokáže dlouho hladovět (Figala, 1964), R. norvgicus je větší, a tak teoreticky může bez
jídla vydržet déle. Souvislost úspěchu krysy s typem civilizace člověka je vidět přímo i na
druhu R. rattus. Jedna linie R. rattus zůstává pouze v jihovýchodní Asii (Lack et al., 2012).
Žije zde s tamní civilizací. Naproti tomu linie, která migrovala na západ a přizpůsobila se
evropské civilizaci, je po celém světě.
Dva předchozí faktory se doplňují. Pokud měl druh hodně času na přizpůsobení se člověku,
mohl se člověkem navíc šířit efektivněji než druh, který tolik času neměl.
Další faktor úspěchu může být i na imunitní úrovni. Aby mohl být druh ve vysoké populační
hustotě, musí být rezistentní vůči nemocem. Větší předpoklad rezistence vůči infekcím mají
druhy žijící na kontinentu. Za život se setkávají s více patogeny a musí na ně být imunně
vybaveny. Když se následně dostanou do jiného prostředí, mají větší šanci se uchytit. Když
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jedna z linií vstupovala na Sahul, pocházela z kontinentu. Postupem času se z těchto druhů
staly druhy ostrovní a jejich imunita nebyla vystavena tak variabilním patogenům. Tento
faktor může hrát roli v tom, že i komenzální krysy na Nové Guinei zůstávají endemity
ostrova. Naproti tomu R. rattus a R. norvegicus kolonizovaly z kontinentu celý svět.
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5. Závěr
V této práci se mi podařilo shrnout základní informace o všech druzích krys. U jednotlivých
druhů jsem popsala jejich výskyt a habitat. Fylogeneze byla ale dostupná jen k některým
druhům, hodně krys dosud nebylo osekvenováno. Do skupin jsou v této práci krysy rozděleny
podle fylogeneze a geografického výskytu.
Také jsem popsala morfologickou diverzitu krys. Díky statistickým metodám jsem zjistila, že
velikost těla krys závisí na fylogeografické skupině a habitatu. Krysy žijící na horách jsou
menší než ostatní. Naopak velké krysy se nachází ve skupině Sulawesi a Moluky a také
v neosekvenované skupině J a JV Asie. Ostatní rozměry těla (délka ocasu, velikost tlapy a
velikost ucha) jsou závislé na velikosti těla. Pro velikost tlapy a velikost ucha nebyl prokázán
vliv jiné vysvětlující proměnné. Délka ocasu je mimo velikosti těla závislá i na
fylogeografické skupině a na způsobu života. Skupina Bandicota a skupina Austrálie a Nové
Guinei mají oproti ostatním skupinám kratší ocas. Delší ocas oproti tělu pak mají krysy se
šplhavým způsobem života. Fosoriální druhy mají naopak ocas výrazně kratší než tělo.
Bohužel se nepodařilo plně oddělit vliv fylogeografické skupiny a habitatu. K tomu by byla
potřeba kompletní fylogenetická data všech druhů a kompletní informace o jejich životě.
V práci jsem také shrnula adaptivní radiaci krys a šíření významných druhů. Krysy vznikly
v Jihovýchodní Asii a rozdělily se na několik fylogenetických linií. Skupina na Filipínách se
specializovala potravně i morfologicky a vyvinuly se tam druhy patřící do rodů Limnomys a
Tarsomys. Tato skupina je tedy asi nejlepším příkladem adaptivní radiace v rámci krys. Další
možnou linií by byla skupina Austrálie a Nové Guinei s velkou ekologickou, ale ne velkou
morfologickou diverzitou. U australských a novoguinejských krys tak můžeme mluvit
jen částečně o adaptivní radiaci. I v rámci dalších skupin je morfologická diverzita malá a ke
speciaci nejspíš nedocházelo sympatricky, proto nejde mluvit o adaptivní radiaci.
Komenzální druhy nemají žádnou unikátní charakteristickou stavbu těla, naopak jsou oproti
ostatním jen málo specializované a s více „univerzálním“ tělním plánem. Nesynantropní
druhy mají naopak i extrémní rozměry těla. Druhy s nejvíce komenzálním způsobem života
mají také větší areál výskytu než většina nesynantropních druhů krys. Větší úspěch některých
komenzálních druhů oproti jiným může spočívat v jejich původně kontinentálním rozšíření,
dlouhém času pro přizpůsobení se lidem, vazbou na civilizace, které kolonizovaly rozsáhlá
území, nebo s lepší odolností vůči patogenům. Žádné systematické biologické rozdíly mezi
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více a méně komenzálními druhy zatím nebyly nalezeny, je tedy možné, že mimořádný
úspěch R. norvegicus, R. rattus a R. exulans byla do jisté míry historická náhoda.
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