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Mikulová P. & Frynta D. 2001
Canadian Jountal of Zoology 79: 794-80 I

V této práci jsme využili jedince druhu A. sylvaticus pro studium
uplatnění posunu znaků. Svou pozornost jsme 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 představuje v dané souvislosti ideální předmět studia,
vezmeme-li v úvahu dostupné literární údaje, které dokládají
podobné ekologické nároky druhů A. sylvaticus a A, flavicollis a
zároveň naznačuji významnou roli kompetice (interferenční či
exploatační) ve vzájemných interakcích mezi nimi. omezená
studijní plocha navíc nevyžaduje analyzování dalších faktoru
(klimatické faktory, evoluční historie sfudovaných populací apod.)
s možnou vazbou na sfudované znaky, které by mohly nabývat na
vjznamnosti v případě rozdílného geografického původu
studovaných vzorků. Výsledky multivariátní analýzy
12 kraniálních a 5 tělesných rozměru 1410 jedinct A. sylvaticus
(I7 vzorků) překvapivě uplatnění posunu znaků u populací
A' sylvaticu.s nepodpořily, nicméně prokázaly odlišnost populací
A. sylvaticus zcentÍa města od populací tohoto druhu zokraje
města (tzv. efekt urbanizace).
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DTscruunANT ANALYSTS OF MORPHOMETRIC CHARACTERS IN
FouR spECrEs or Apoor*tus (Muruulo: RoonNru,) FRoM
EesrBnx TunxBv lxo Iux
Frynta D., Mikulová P., Suchomelová E. & Sádlová J. 2001
Israel Journal ofZoology 47: 243-258

V této práce 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
druhového statutu zde ŽIjicich zástupců rodu Apodemus ěi dokonce
k popsání druhů zcela nových' Cílem naší práce bylo na zák|adé
multivariátni analýzy 22 h'raniá|ních a 5 tělesných rozméri I22
jedinců druhů A. flavicollis, A. hermonensis, A. uralensis a
A. cf. hyrcanicus (druhová pfislušnost jedinců určena s vyuŽitím
biochemické ana|ýzy) odhalit znaky s diskrimínační vypovídající
hodnotou. Výsledkem bylo deÍinování diskriminaění funkce
založené na 13 tělesných a kraniálních rozměrech dosahujíci až
96 % úspěšnosti klasifikace zástupců studovaných druhů (edinci
A. uralensis, A, cf. hyrcanicus a A. arianus zaujímali
v morfoprostoru zřetelně odlišitelné pozice, zatimco jedinci
A. flavicolljs se částečně překn.ývali jak s jedinci A. arianus, tak
A. cf. hyrcanicus). Ziskaná dislaiminační funkce má obecné využití
zejména pro potřeby druhové identifikace muzejních jedinců z této
oblasti jako nezbytného prvotního kroku pro možnost následného
studia diskibuce a biologie jednotlivých druhů.
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V této práci 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|nich a 4 tělesných rozměru 270 jedinců daného
druhu pocháuejícich zllzemi bývalé Jugoslávie, Bulharska, Řecka,
Turecka, Sfie a Jordánska jsme prokáza|i zÍete|nou morfologickou
odlišnost taxonů A. mystacinus mystacinzs (rozšířený na asijském
kontinentu a přiléhajících ostrovech Mediteránu) a A. mystacinus
epimelas (rozšířený na evropském kontinentu), dosahující odlišnosti
obvyklé mezi dobře definovanými druhy. Naopak oprávněnost
existence dalších popsaných poddruhů daného druhu Qlohlei,
euxinus) našimi výsledky podpořena nebyla. Zajimavým výsledkem
bylo odhalení morfologické odlišnosti populace ,4. mystacinus
mystacinus z oblasti hor Al-Duruz v jiŽni Sffi izolované pruhem
pouště odzbyvajicího areálu rozšíření druhu'

Sxul-l- sHApE IN THE GENUs Apoppruas: pHYLocENETIC
CONSERVATISM AND/OR ADAPTATION TO LOCAL CONDITIONS

Frynta D., Mikulová P. & Vohralík v.2004
Acta Theriologica 5 I : I 39- I 53.

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 rozšíření byly 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 společně bez ohledu na ruzné ekologické nároky (např.
A. uralensis) či geografickou vzdálenost. Podrobnější studium
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taxonů podrodu Sylvaemus však odhalilo jejich podstatně větší
moďologickou diferenciaci na izemi Ewopy ve srovnání s oblastí
Předního Východu' Výsledky teďy naznačuji, že se na utváření
studovaných znaků vedle evolučního konzervatismu uplatňuje též
adaptivní komponenta.

Ecovronpnol-ocy oF THE GENUs .4po, EMUS (Mumoar:
RooBNrr.q,) : rronnroMETRy oF posrcRANIAL SKELEToN

Mikulová P. & Frynta D.
Acta Theriologica, zasláno do tisku.

V této práci jsme se věnovali srovnávací morfologické analýze
postkraniálního skeletu většiny západopalearktických druhů rodu
Apodemus (A. agrarius, A. mystacinus, A. Jlavicollis, A. sylvaticus,
A. uralensis, A. cf. hyrcanicus, A' hermonensis), Výsledky
multivariátnich' ana|ýz za|ožených na 31 znacích postkraniálního
skeletu a 4 tělesných znacich 265 studovaných jedinců ptokáza|y
značnou podobnost fenetických stromů odvozených
z morfologických dat Se stávající fylogenetickou hypotézou'
Uplatnění adaptivní evoluce studovaných znaků nebylo možno na
zák|adé těchto výsledků vyloučit, jelikož některé příbuzné druhy
v rámci rodu Apo,demus sdi|ejí podobné ekologické strategie (např'
A. cf. hyrcanicus a A. flavicollls jsou vázžny na lesní ekosystémy)
či nepříbuzné druhy ekologické strategie odlišné (např. A. agrarius
vázaná na vlhčí lokality otevřené kultumí krajiny, petrikolní
A. mystacinus či lesní A. Jlavicollis)' BliŽší vyšetření znaků
postkraniálního skeletu studovaných populací ve vazbě na apriori
deťtnované hypotézy za|ožené na funkčních vztazich mezi
morfologií a ekologií, popř. performancí a morfologická podobnost
kontrolního vzorku A. peninsulae (zástupce podrodu Apodemus) se
zástupci podrodu Sylvaemus podpořily uplatnění adaptivní
komponenty v utváření studovaných znaků.


