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V tétopráci jsme využili jedince druhu A. sylvaticus pro studium
uplatněníposunu znaků.Svou pozornostjsme přitom zaměřili na
urbánní pražské prostředí, kde jsme srovnávali populace
A. sylvaticus z lokalit se sympatrickým výskýem s A. flavicollis
s populacemi z lokalit s výlučn;im výskytem A. sylvaticus.
A, sylvaticus představujev danésouvislosti ideální předmět studia,
vezmeme-li v úvahu dostupné literární údaje, které dokládají
podobnéekologickénároky druhůA. sylvaticus a A, flavicollis a
zároveň naznačuji významnou roli kompetice (interferenčníči
exploatační)ve vzájemných interakcích mezi nimi. omezená
studijní plocha navíc nevyžaduje analyzování dalších faktoru
(klimatickéfaktory, evolučníhistorie sfudovanýchpopulacíapod.)
s možnouvazbou na sfudovanéznaky, kteréby mohly nabývat na
vjznamnosti v případě rozdílného geografického původu
studovaných vzorků. Výsledky
multivariátní
analýzy
12 kraniálnícha 5 tělesnýchrozměru 1410 jedinct A. sylvaticus
(I7 vzorků) překvapivě uplatnění posunu znaků u populací
A' sylvaticu.snepodpořily, nicméněprokázaly odlišnost populací
A. sylvaticus zcentÍa města od populací tohoto druhu zokraje
města (tzv. efekt urbanizace).
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V tétopráce jsme se zaměřili na oblast Předního Východu (Iránu,
východního Turecka a Arménie), ve které došlo na zák|adé
biochemických studií teprve v nedávné minulosti k upřesnění
druhovéhostatutu zde ŽIjicich zástupcůrodu Apodemus ěi dokonce
k popsání druhůzcela nových' Cílem našípráce bylo na zák|adé
multivariátni analýzy 22 h'raniá|nícha 5 tělesných rozméri I22
jedinců druhů A. flavicollis, A. hermonensis, A. uralensis a
A. cf. hyrcanicus (druhová pfislušnostjedinců určenas vyuŽitím
biochemické ana|ýzy) odhalit znaky s diskrimínačnívypovídající
hodnotou. Výsledkem bylo deÍinování diskriminaění funkce
založenéna 13 tělesných a kraniálních rozměrech dosahujíci až
96 % úspěšnostiklasifikace zástupcůstudovaných druhů (edinci
A. uralensis, A, cf. hyrcanicus a A. arianus zaujímali
v morfoprostoru zřetelně odlišitelné pozice, zatimco jedinci
A. flavicolljs se částečněpřekn.ývalijak s jedinci A. arianus, tak
A. cf. hyrcanicus). Ziskaná dislaiminačnífunkce má obecnévyužití
zejménapro potřeby druhovéidentifikace muzejníchjedincůz této
oblasti jako nezbytnéhoprvotního kroku pro možnostnásledného
studiadiskibuce a biologiejednotlivýchdruhů.
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V tétopráci jsme se zaměřili na studium moďologické variability v

rámci druhu l. mystacinus sensu lato, včetně ověření validity
popsaných poddruhů daného druhu. Na zák|adé multivariátní
ana|ýzy 22 h'raniá|nicha 4 tělesných rozměru 270 jedinců daného
druhu pocháuejícichzllzemi bývalé Jugoslávie, Bulharska, Řecka,
Turecka, Sfie a Jordánskajsme prokáza|i zÍete|noumorfologickou
odlišnosttaxonůA. mystacinus mystacinzs (rozšířenýna asijském
kontinentu a přiléhajícíchostrovech Mediteránu) a A. mystacinus
epimelas (rozšířenýna evropskémkontinentu),dosahujícíodlišnosti
obvyklé mezi dobře definovanými druhy. Naopak oprávněnost
existence dalších popsaných poddruhů daného druhu Qlohlei,
euxinus)našimivýsledky podpořenanebyla. Zajimavým výsledkem
bylo odhalení morfologické odlišnosti populace ,4. mystacinus
mystacinus z oblasti hor Al-Duruz v jiŽni Sffi izolovanépruhem
pouštěodzbyvajicíhoareálu rozšířenídruhu'
Sxul-l- sHApE IN THE GENUs Apoppruas: pHYLocENETIC
CONSERVATISM
AND/ORADAPTATIONTO LOCAL CONDITIONS
v.2004
FryntaD.,MikulováP. & Vohralík
5I : I 39-I 53.
ActaTheriologica
V této práci jsme se věnovali srovnávací morfologické ana|ýze
kraniálního skeletu většiny západopalearktických druhů rodu
Apodemus(A*agrarius,A. mystacinus,A. Jlavicollis, A. sylvaticus,
A. uralensis,A' cf. hyrcanicus,A. hermonensls),pficemž druhy
s rozsáhlým areálem rozšířeníbyly v ana|ýze zastoupeny více
populacemi (tj. populacemi zoblasti střední Evropy, Předního
Východu, Balkánu a Kyrgyzstánu). Výsledky multivariátních
ana|ýz za|oŽených na 2I znacich kraniálního skeletu 501
studovaných jedinců prokázaly podobnost fenetických stromů
odvozených z morfologických dat Se stávající fylogenetickou
hypotézou. Populace téhož druhu (s rrýjimkou A. flavicollis)
klastrovaly společněbez ohledu na ruznéekologickénároky (např.
A. uralensis) či geografickou vzdálenost. Podrobnějšístudium
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taxonů podrodu Sylvaemus však odhalilo jejich podstatně větší
moďologickou diferenciaci na izemi Ewopy ve srovnánís oblastí
Předního Východu' Výsledky teďy naznačuji,že se na utváření
studovanýchznakůvedle evolučníhokonzervatismu uplatňuje též
adaptivníkomponenta.
Ecovronpnol-ocy oF THE GENUs.4po, EMUS (Mumoar:
RooBNrr.q,): rronnroMETRy oF posrcRANIAL SKELEToN
Mikulová P. & FryntaD.
Acta Theriologica, zasláno do tisku.

V této práci jsme se věnovali srovnávací morfologické analýze
postkraniálního skeletu většiny západopalearktickýchdruhůrodu
Apodemus (A. agrarius, A. mystacinus,A. Jlavicollis, A. sylvaticus,
A. uralensis, A. cf. hyrcanicus, A' hermonensis),Výsledky
multivariátnich' ana|ýz za|oženýchna 31 znacíchpostkraniálního
skeletu a 4 tělesných znacich 265 studovanýchjedincůptokáza|y
fenetických
stromů odvozených
značnou podobnost
z morfologických dat Se stávající fylogenetickou hypotézou'
Uplatnění adaptivníevoluce studovanýchznakůnebylo možnona
zák|adétěchto výsledkůvyloučit,jelikož některépříbuznédruhy
v rámci rodu Apo,demussdi|ejípodobnéekologickéstrategie(např'
A. cf. hyrcanicus a A. flavicollls jsou vázžny na lesní ekosystémy)
činepříbuznédruhy ekologickéstrategieodlišné(např.A. agrarius
vázaná na vlhčí lokality otevřené kultumí krajiny, petrikolní
A. mystacinus či lesní A. Jlavicollis)' BliŽší vyšetření znaků
postkraniálníhoskeletu studovanýchpopulací ve vazbě na apriori
deťtnované hypotézy za|ožené na funkčních vztazich mezi
morfologiía ekologií,popř. performancía morfologickápodobnost
kontrolníhovzorku A. peninsulae (zástupcepodroduApodemus)se
zástupci podrodu Sylvaemus podpořily uplatnění adaptivní
komponentyv utvářenístudovanýchznaků.

