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Nové nálezy myšivky horské (Sicista betulina) v jižních Čechách
a perspektivy zjišťování jejího výskytu (Rodentia: Dipodidae)
New records of Sicista betulina in southern Bohemia (Czech Republic) and
perspectives of monitoring of its occurrence (Rodentia: Dipodidae)
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Abstract. The northern birch mouse (Sicista betulina) ranks among the rarest mammals of southern
Bohemia. Each record of the species is therefore of value, especially when an exact date, locality, and
habitat are available. Nine records of the northern birch mouse made in southern Bohemia in 1976–2018
are reported for the first time. Two older records are based on specimens deposited in museum collections,
seven additional findings were reported by various authors during the last two decades. Of them, three
records represent trapped individuals, and one caught by hand. The remaining three records are accidental
findings during fieldwork, two mice were observed alive and one specimen was found freshly dead. The
northern birch mice were recorded in various forest types as well as in wet meadows in the altitudinal
range of 585–950 m a. s. l. Dry pitfall trapping, analysis of avian predator pellets, camera trapping and
possibly also the use of hair-sampling tubes seem to be suitable non-invasive methods for monitoring of
the northern birch mouse.
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Myšivka horská (Sicista betulina) je nejrozšířenějším zástupcem palearktického rodu Sicista (Šenbrot et
al. 1995). Její souvislý areál rozšíření, rozprostírající se od jezera Bajkal po Finsko, se v severní a střední
Evropě rozpadá do několika izolovaných oblastí (Panteleev 1998). Jednou z nich je i pomezí jižních
Čech, Dolního Bavorska a Horních Rakous (např. Grimmberger 2017). Nálezy z tohoto území přehledně
shrnují Anděra & Beneš (2002), Engleder & Roth (2006) a Kraft et al. (2016). Kloubec & Obuch (2003)
analýzou vývržků sýce rousného (Aegolius funereus) na Šumavě zjistili, že se centrum rozšíření myšivky
horské nachází na Volarsku, přesněji v nivě Vltavy nad údolní nádrží Lipno. V kvadrátech 7149 a 7150
dokonce myšivka tvořila více než 5 % determinované kořisti tohoto druhu lesní sovy (Kloubec & Obuch
2003). Podobný výsledek byl získán i z modelu potenciálního výskytu myšivky horské na Šumavě: nejvyšší
pravděpodobnost výskytu myšivky byla modelem stanovena pro nivy Studené i Teplé Vltavy a jejich přítoků
(Weiter et al. 2002). V období po vydání shrnující monografie Anděry & Beneše (2002) byla z jižních
Čech publikována pouze dvě pozorování myšivky, ke kterým náhodně došlo při botanickém průzkumu
(Mikeš & Košnar 2009, Mikeš & Lepší 2012). Z pozdější doby pak již existuje pouze nález kosterních
pozůstatků myšivky ve vývržcích puštíka bělavého (Strix uralensis) ve vojenském výcvikovém prostoru
Boletice (Kloubec 2017). Cílem příspěvku je zveřejnění dalších nálezů myšivky horské z jižních Čech,
jejich zasazení do kontextu již známých záznamů a v neposlední řadě diskuse potenciálních neinvazivních
metod zjišťování výskytu tohoto reliktního hlodavce.
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V článku jsou prezentovány doposud nezveřejněné nálezy myšivky horské z jižních Čech. Dva nálezy
jsou staršího data a jsou doložené dokladovým materiálem, uloženým ve sbírkách Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích. Jeden z preparátů se v muzejních sbírkách nachází dlouhodobě, druhý se pak
v nedávné době podařilo získat darem ze sbírek Katedry biologických disciplín Zemědělské fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Šest chronologicky následujících záznamů myšivky bylo
v průběhu let získáno od zoologů působících v jižních Čechách, nejnovější nález pak pochází z vlastní
terénní činnosti autora příspěvku. U každého z prezentovaných záznamů myšivky jsou co nejpodrobněji
uvedeny nálezové údaje (tab. 1): katastrální území, upřesnění lokalizace místa nálezu, nadmořská výška,
kvadrát faunistického mapování (v případech, ve kterých to bylo možné, uvádím i bližší lokalizaci za
užití písmen – např. 7151ac), datum, pozorovatel (sběratel) a počet jedinců. V některých případech bylo
možné dohledat i údaje o biotopu (používána je jak botanická syntaxonomie, tak lesnická typologie),
případně další údaje.
Přehled nových nálezů myšivky horské v jižních Čechách je shrnut v tab. 1. Všechny záznamy spadají do
geomorfologické oblasti Šumavské hornatiny, šest nálezů pochází ze Šumavy, dva nálezy ze Šumavského
podhůří a jeden nález z Novohradských hor. Zatímco v kvadrátech 6949, 7048, 7050, 7148, 7150 a 7353
již byla myšivka zjištěna (Anděra & Beneš 2002, Anděra & Červený 2014), v kvadrátu 7151 se jedná
o její první zaznamenaný výskyt. V souvislosti s posledně zmíněným nálezem je třeba znovu uvažovat
o možném výskytu myšivky v Blanském lese (Mikeš & Košnar 2009). Vhodné by bylo pátrat při Střemilském potoce a jeho levostranných přítocích stékajících ze svahů vrchů Bulový, Albertov, popřípadě
Vlčice. Potenciálním stanovištěm myšivky by zde mohly být nejen biotopy při vodotečích (viz oba nejbližší

Obr. 1. Myšivka horská (Sicista betulina) odchycená do ruky 30. 9. 2013 na Radvanovickém vrchu
u Stožce (foto Jiří Hedrich).
Fig. 1. Northern birch mouse (Sicista betulina) caught by hand at the Radvanovický vrch Hill near Stožec
on 30 September 2013 (photo by Jiří Hedrich).
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pozorovatel
observer

počet
number

poznámka
note

pozorován, smrková bučina mařinková (6B1)
nalezen uhynulý, niva zarostlá vysokou bylinnou vegetací, podél potoka
porost vrb a olší
nalezen uhynulý, sbírka Jihočeského
muzea

1 ex.
VVP Boletice, 350 m západně
585 m 7151ac
29 VIII 2018
V. Mikeš
od Velkého Střemilského rybníka						
						

1 ex.
Malonty-Bělá
cca 700 m
7353
6 VIII 1988
I. Moravec
						

pozorován, olšina, obr. 2

1 ex.

1 ex.
Horní Planá, jihozápadní
950 m 7150cc
27 V 2015
J. Hedrich
svah hory Kapradinec						

Z. Hanč

sbírka Jihočeského muzea

♂ ad

odchyt do padací pasti, vlhké pcháčové louky (svaz Calthion palustris)

23 V 2006

S. Kučera

1 ex.
České Žleby, bývalý
900 m
7148b
20 VI 1999
J. Šklíba
Horní Cazov						

7050cb

25 IX 1976

odchyt do padací pasti, vlhké pcháčové louky (svaz Calthion palustris)

680 m

Miletínky,
západní úpatí Ostré hory

7048dd

1 ex.
Strážný, bývalý
830 m
7148a
5 VII 1999
J. Šklíba
Dolní Cazov						

750 m

Volary, Malá niva

chycen do ruky, podmáčená jedlová
smrčina přesličková (7G1), obr. 1

datum
date

1 ex.
Stožec, severní svah
770 m 7048dc
30 IX 2013
J. Hedrich
Radvanovického vrchu						

kvadrát
square

odchyt do padací pasti, břeh potoka

nadmořská výška
altitude

Buk-Včelná pod Boubínem
700 m
6949c
VIII–IX 2003
F. Sedláček
1 ♀ juv
severní úpatí vrchu Čertova stráň						

lokalita
locality

Tab. 1. Přehled nových nálezů myšivky horské (Sicista betulina) z jižních Čech
Table 1. List of new records of the northern birch mouse (Sicista betulina) in southern Bohemia

nálezy na okraji VVP Boletice – Mikeš & Košnar 2009, tato studie), ale též sukcesní stádia lesních pasek,
na kterých byla myšivka odchycena v Moravskoslezských Beskydech (Daněk 1978).
Skutečnost, že tři z prezentovaných záznamů byly získány odchytem do padacích zemních pastí, není
překvapivá, neboť efektivita této metody pro myšivku horskou je známá již z období před druhou světovou válkou (Snigirevskaâ 1939, 1947). V letech 2013–2014 byla v Bavorském lese testována účinnost
padacích pastí, jakožto možné metody monitoringu myšivky horské. K výrobě padacích pastí byly použity
polyethylentereftalátové lahve o objemu 1,5 litru u kterých bylo odříznuto dno a orientované uzávěrem
dolů byly zakopány do země. Na dno každé pasti byly nasypány piliny a zásoba potravy, svrchu pak byla
každá past zakryta stříškou proti dešti. Za enormního terénního nasazení 22815 pastí / noc byly uvedenou
metodou odchyceny tři exempláře myšivky horské, z toho dva živé a jeden uhynulý (Kraft et al. 2013,
2016, Malec et al. 2015). Je otázkou, zda by se modifikací některých parametrů padacích pastí nedala
zvýšit efektivita odchytu. Při odchytu dalších druhů rodu Sicista jsou užívány padací pasti o několikanásobně větším objemu (Cserkész et al. 2015, 2017, Rusin et al. 2017). V souvislosti s výše uvedeným je
třeba zmínit, že pro zjišťování výskytu myšivky horské se neosvědčily ani živochytné pasti (Beneš 1988,
Kraft et al. 2016) a ani dřevěné budky a hnízdní tubusy (Kraft et al. 2016).
Kromě přímého odchytu je přítomnost myšivky horské v daném území možné zjišťovat i nepřímo
rozborem vývržků sov a díky alespoň občasné denní aktivitě tohoto hlodavce (Šenbrot et al. 1995) také
vývržků dravců. Kromě již zmíněných sýce rousného a puštíka bělavého, by se myšivka mohla v jižních
Čechách objevit i v potravě kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), kalouse ušatého (Asio otus),
puštíka obecného (Strix aluco), výra velkého (Bubo bubo), poštolky obecné (Falco tinnuculus) a káně
lesní (Buteo buteo), jak dokládají údaje z jiných částí areálu jejího rozšíření (Karâkin 1998, Obuch 2002,
Kašpar & Anděra 2011).

Obr. 2. Myšivka horská (Sicista betulina) pozorovaná 23. 5. 2006 na Ostré hoře u Miletínek (foto Zdeněk
Hanč, www.fotohanc.com).
Fig. 2. Northern birch mouse (Sicista betulina) observed at the Ostrá hora Hill near Miletínky on 23 May
2006 (photo by Zdeněk Hanč, www.fotohanc.com).
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V posledních letech se ve střední Evropě podařilo získat řadu záznamů myšivky horské za užití videokamer či fotopastí instalovaných v terénu (Resch & Blatt 2017, Anonymus 2018, Stille et al. 2018). Jedná
se o slibně vypadající neinvazivní metodu, otázkou nicméně zůstává, zda by v podmínkách ČR nemohla
narazit na problém s krádežemi přístrojů (viz např. Ježek 2016). Při použití videokamer (či fotopastí) v jižních Čechách navíc odpadá možnost záměny myšivky horské s podobnou myšicí temnopásou (Apodemus
agrarius), která se dle současných znalostí v této části ČR nevyskytuje (Anděra 2011).
K zjišťování výskytu myšivky horské by se zřejmě daly využít i lapače srsti. Nasvědčuje tomu studie
Dickmana (1986), který tuto metodu úspěšně využil při výzkumu myšky drobné (Micromys minutus), tedy
hlodavce, jenž využívá obdobnou ekologickou niku jako myšivka horská.

Poděkování
Děkuji všem zoologům za ochotné poskytnutí svých záznamů, popřípadě doprovodné fotodokumentace.
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