
Pomozte nám najít
MYŠIVKU HORSKOU  
„myšku z doby ledové“ 

NENÍ MYŠ  
JAKO MYŠ 
Drobounká „myška“ s černým proužkem na zádech má krásné české 

i latinské jméno: myšivka horská – Sicista betulina. V horách střední 

Evropy zůstala jako připomínka doby ledové. Ač vypadá jako myš, 

je našim jediným zástupcem tarbíků. Protože je nenápadná, v noci 

žijící, šplhající v porostech vysoké trávy a velmi vzácná, je těžké ji 

najít. Odborníci z ALKA Wildlife a Grünes Herz Europas Vás proto 

prosí o pomoc tuto myšku v česko-rakouském pohraničí najít.  

Někdo ji třeba náhodou zahlédne, někomu ji domů přinese kočka. 

Myšivka byla plošně rozšířená v Evropě v době ledové,  
s postupným oteplováním ustupovala na sever. 

Ostrůvkovitě zůstaly populace myšivky pouze v některých horách 

ve vyšších nadmořských výškách. Konkrétně v České republice 

zůstala ve třech oblastech: v širším okolí Beskyd a Jeseníků  

a v pohraničních horách jižních Čech a Rakouska. V Rakousku 

navazuje výskyt na pohraniční populace v Čechách a dál se 

vyskytuje ještě roztroušeně v Alpách. Myšivka je v dnešní době 

chráněná, a to jak národní legislativou, tak i v rámci Evropské Unie. 



Kde se s ní můžete potkat? 
Myšivka žije na vlhkých loukách v horských oblastech 

- podmáčené louky, zamokřená rašeliniště, v poros-

tech tužebníku. Miluje okraje lesů a pozdně sečené 

louky. Můžete ji najít například po posečení louky 

nebo se Vám pochlubí vaše kočka, co ulovila.

A jak ji poznáte? 
Na první pohled vypadá jako mládě myši. Je velmi 

drobounká, váží pouhých 10 g ( jako dvě kostky 

cukru). Oproti myším, či myšicím má menší ouška 

a velmi dlouhý ocas. Jakožto příbuzná tarbíkům má 

silné zadní nohy a tak i kromě pohybu na zemi dobře 

šplhá po stoncích vysokých bylin a keřů. Napros-

to jednoznačně ji lze ale poznat podle černého 

proužku na zádech. 

Jak můžete pomoci? 
Abychom jí mohli pomoci, musíme vědět, kde v sou-

časnosti žije. Pokud tedy máte pocit, že jste myšivku 

horskou viděli, či ji našli třeba mrtvou, napište nám 

či zavolejte. V případě nálezu mrtvé myšivky budeme 

moc rádi, když ji seberete a zamrazíte, než si pro ni 

přijedeme. Již teď moc děkujeme, informace od Vás 

pomohou k její ochraně.

KONTAKTY

Česká republika:  +420 606598903 
katerina.polednikova@alkawildlife.eu   

Rakousko:  tho.mas@gmx.at 

Hledání myšivky horské je součástí projektu  
„Za myškou z doby ledové“, který je financován  
z Fondu malých projektů programu  
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. 
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