
Abstrakt 

 
Myšice rodu Apodemus představují dominantní složku současných savčích 

společenstev střední Evropy. Minulost jednotlivých druhů a historie jejich areálů je již z 
tohoto důvodu tématem velmi závažným s výraznými přesahy do sféry obecných 
interpretačních modelů historických kořenů současné bioty tohoto regionu. Přes 
výstupy současných fylogeografických analýz a početné zastoupení skupiny ve fosilním 
záznamu, zůstavá však řada spojených otázek nezodpovězena. Základní příčinou jsou 
značné komplikace s fenotypovým rozlišením jednotlivých druhů, značná proměnlivost 
a rozsáhlé mezidruhové přesahy ve všech morfologických znacích. 

 
Cílem předloženého projektu bylo vypracování postupů umožňujících 

spolehlivou druhovou identifikaci fragmentárního fosilního materiálu a zevrubné 
zhodnocení výpovědních možností fosilního záznamu skupiny pro rekonstrukci její 
areálové a fylogenetické dynamiky v nejmladší geologické minulosti. Vstupním krokem 
se stala podrobná morfometrická analýza dentálního fenotypu zohledňující shodnými 
postupy variační poměry recentních taxonů i fosilních populací a koncepce alternativní 
parataxonomické klasifikace fenotypového spektra rodu. Těmito postupy byl zpracován 
obsáhlý soubor dokladů ze souvislých vrstevných sledů z různých oblastí České 
republiky a Slovenska. Výsledky přinesly radikální přehodnocení dosavadních představ 
o postglaciální historii jednotlivých druhů. Byla doložena časná expanze A. flavicollis v 
průběhu pozdního glaciálu (patrná zejména ve východní části středoevropského 
prostoru), dominantní role tohoto druhu ve společenstvech předneolitického holocénu a 
pravidelná přítomnost A. uralensis v tomto úseku na většině území. A. sylvaticus, 
objevující se v západní části střední Evropy na počátku holocénu, zůstává až do 
poneolitického úseku pouze recendentní složkou společenstev, podobně jako A. 
agrarius, jehož areál se rozšiřuje zejména v úseku boreálu. 

 
Aplikace analogických postupů na doklady z hlubších úseků kvartérní minulosti 

ukázala shodné rysy holocenního vývoje a poměrů ve středním pleistocénu, zatímco 
fenotypové charakteristiky staropleistocenních a pliocenních populací rodu vykazují od 
dnešních forem zřetelné odlišnosti, provizorně jsou identifikovány s pliocenním 
taxonem A. atavus Heller, 1936.  Zvláštní pozornost byla věnována nejmladší historii 
vymřelého rodu Parapodemus. Bylo ukázáno, že součástí této linie jsou evropské 
pliocenní a pleistocenní formy řazené dříve do rodu Micromys, s recentním druhem 
Micromys minutus fakticky nepříbuzné. Tyto poznatky současně robustně podporují 
představu transkontinentální migrace tohoto druhu v průběhu posledního glaciálu 
předpokládanou výsledky molekulární fylogeografie. Ve velmi dobrém souladu se 
závěry příslušných molekulárně fylogeografických studií jsou ostatně i shora zmíněné 
poznatky o nejmladší areálové historii rodu Apodemus.  

 
Práci doplňují čtyři obsáhlé publikace a abstrakta návazných konferenčních 

příspěvků, součástí jsou i nepublikované výsledky zohledňující na fosilním záznamu s 
vysokým rozlišením detailní průběh postglaciální expanze A. flavicollis včetně 
mikroevoluční dynamiky provázející fenotypové přestavby příslušných populací.  


