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Prírodný výber/ Prírodná selekcia
- je proces, dejúci sa v prirodzenom
prostredí, ktorý podľa prírodných
zákonitostí a rôznych kritérií, vyberá z
rôznorodej skupiny jedincov tie, ktoré
potláča, alebo naopak zvýhodňuje
- v biologických systémoch je spolu s
premenlivosťou organizmov hnacím
motorom evolúcie
- môže mať mnoho podôb a môže
pôsobiť v akýchkoľvek štádiách vývoja
organizmu, a tiež aj všetky fázy jeho
života sú vystavené pôsobeniu
selekčných tlakov

Základnými formami selekcie sú
mäkká a tvrdá selekcia










Tvrdá selekcia

- Tvrdá selekcia pracuje s absolútnymi požiadavkami. Má
vymedzený určitý interval požadovanej vlastnosti a slepo
likviduje všetky druhy, ktoré do neho nespadajú. Ak je to
možné prežijú len organizmy s nadpriemernými vlastnosťami
napr. ak je teplotný interval 3°C a menej v čase kedy rastú
paradajky je jasné, že dôjde k ich úhynu, poprípade tie
odolnejšie prežijú ale nebudú produkovať plody až kým
nenastanú priaznivé podmienky

Mäkká selekcia
- nemá žiadne absolútne požiadavky na jedince, ide o

selekciu, kde hlavnú úlohu zohráva vyrovnávanie sa s
konkurentmi; možnosť prežitia majú aj štandardné jedince
nie len jedince s nadpriemernými vlastnosťami
napr. sú zvýhodňovaní jedinci, ktorí lovia lepšie ako tí, ktorí
majú problém s lovením alebo väčšiu výhodu majú jedince,
ktoré sú schopné získať a obhájiť si teritórium či stádo samíc,
oproti slabším jedincom











Ekologická selekcia

- selektuje jedincov na základe ich životaschopnosti, resp.
schopnosť dožiť sa párenia
- je značne ovplyvnená tvrdou a mäkkou selekciou
- napr. ak nastanú nevhodné klimatické, polohové, živinové
podmienky organizmy neprežijú, takže nemôže ani dôjsť k
rozmnožovaniu; slabý jedinec, ktorý nie je schopný uloviť si
potravu hynie v dôsledku podvýživy

Pohlavná selekcia

- selektuje jedince na základe schopnosti rozmnožovať sa,
nájsť si vhodného partnera a produkovať ďalšie života
schopné a plodné jedince
- napr. súboje dvoch samčekov o samičku, len jeden silnejší- vstupuje do procesu párenia s touto samičkou; to
značí, že slabší musí hľadať iné samice, kde v súboji
nemusí byť tiež úspešný, a tak je vyselektovaný z
momentálneho obdobia rozmnožovacieho aktu ( tento
proces je závislý aj od počtu oboch pohlaví jedného druhu)









Stabilizujúca selekcia

- selekcia, ktorá odstraňuje extrémy - prežijú len druhy s
intervlastnosťami
- napr. veľkosť sýkorky - v období tuhej zimy vo veľkom
množstve hynú príliš veľké jedince, pretože si nenájdu skrýše
dostatočne veľké, aby sa v nich mohli ukryť pred mrazom a
taktiež neprežijú malé jedince, ktoré si skrýše nedokážu
obrániť = vysokú pravdepodobnosť prežitia majú len stredné
jedince

Disruptívna selekcia

- selekcia, ktorá zvýhodňuje extrémy a potláča priemerné
jedince
- napr. mimikry, teda povrchová podobnosť medzi dvoma
nepríbuznými druhmi, touto vlastnosťou mimoriadne vplýva
Notothasis serata má dominantné/tmavé sfarbenie
intermediarne/šedé sfarbenie a recesívne/bledé sfarbenie (v
závislosti od kombinácie alel), to značí, že ak v danom
prostredí sa vyskytujú stromy s tmavou a bledou kôrou
(intermediarny typ farby chýba) tak najvyššiu schopnosť
prežiť a udržať sa budú mať dominantný a recesívny jedinci,
zostávajú najviac chránené pred predátormi, zatiaľ čo
stredný typ je vytavovaný neustálemu stresu preto dochádza
k jeho regresii až k zániku





Usmerňujúca/ Direktívna selekcia

- selekcia, ktorá odbúrava jedince len na jednom konci
škály ( buď príliš veľké alebo príliš malé jedince
- napr. svetlomilné rastliny so strednou výškou a
nadpriemernou výškou prežijú, zatiaľ čo rastliny toho
istého druhu avšak nižšieho vzrastu neprežijú v dôsledku
nedostatku slnečného žiarenia

DOMESTIKÁCIA
je proces,pri ktorom človek prevzal kontrolu
nad zvieraťom vo všetkých parametroch :
napríklad plemenitba a výživa.
pokračuje aj v súčasnosti v kontrolných
prístupoch človeka pri chove zvierat.

OŠÍPANÁ


Domestikácia pred
10 000rokmi
-juhovýchodná Ázia,
Egypt a neskôr Európa
-spoločný predok:
Sus scrofa
-v divokej forme sa
vyskytuje v celej Európe
Ázii a častiach Afriky
-výrazna sociálna
aktivita

KÔŇ
 Domestikácia pred

8000 rokmi
-viacero domestikačných
centier
-územie dnešného
Mongolska,Ukrajiny
-spoločný predok:
Equus ferus
-jediný žijúci predstavitel
kôň Przewalského

OVCE A KOZY
Domestikácia pred
8000 rokmi
-juhozápadná a stredná
Ázia
-spoločný predok oviec:
Ovis orientalis
-spoločný predok kôz:
Capra aegagrus
-oba druhy celosvetovo
ekonomicky významné



HOVÄDZÍ DOBYTOK
Domestikácia pred
9000 rokmi
-Západná Ázia,Afrika,
Čína a India
-spoločný predok:
Bos primigenius
-všestranne využívaný
-trus ako hnojivo a v
niektorých krajinách ako
palivo alebo stavebný
materiál





Významná produkcia:
-metánu
-oxidu dusného
-oxidu uhličitého
-amoniaku

KURA DOMÁCA
Domestikácia pred
8000 rokmi
-spoločný predok:
Gallus gallus
-z hladiska welfare je v
poslednom období
najviac diskutovaným
zvieraťom



AKO ROZOZNAŤ VAJCIA Z
RÔZNYCH DRUHOV CHOVU?
0- ekologický chov
1- voľný chov
2- podstielkový chov
3- klietkový chov

PES
Domestikácia pred
17 000 rokmi
-pravdepodobne z vlkov
-východná Ázia,Európa,
Stredný Východ
-využitie psa v praveku:
.ochrana
.pomocník pri love
.zdroj potravy



„OCHRANA“ ZVIERAT NA
SLOVENSKU
Občiansky zákonník:
-zviera je VEC hnuteľná
-absencia definície
zvieraťa ako živého tvora
-minimálne tresty za
týranie 1-2 roky
-v Česke republike :
-samostatný zákon na
ochranu zvierat



AKO ZABRÁNIŤ TÝRANIU?
1.Nahlásiť prípad týrania
2.Uviesť presný opis
situácie
3.Fotodokumentácia
4.Inšpektor RVPS
5.Inšpektor SZ
6.slobodazvierat.sk
7.svssr.sk

Čo je genetické inžinierstvo?




y vedomý zásah
človeka do genetickej
informácie živého
organizmu → geneticky
modifikovaný jedinec
y živé organizmy sa
teda menia spôsobom,
ktorý by vo voľnej
prírode nebol možný

Ako vznikajú geneticky
modifikované organizmy (GMO)?


GMO sú organizmy, ktorým bol upravený
genofond tak, že zložitými technickými postupmi
im bola odobratá, vymenená, obrátená,
najčastejšie však pridaná časť chromozómu.
Pritom táto nová časť chromozómu vôbec nemusí
byť z podobného či príbuzného organizmu → mení
sa tým informačný obsah DNA a tým aj vlastnosti
jedinca

Aký postup a techniky sa pri tom využívajú?












1. izolácia daného génu
2. DNA kód pre daný proteín naklonovaný (použitím PCR
a/alebo reštrikčných enzýmov) do
vnútra plazmidu (nazývaného tiež funkčný vektor). Súčasťou
plazmidu môžu byť aj špeciálne promotéy na urýchlenie
produkcie želaného proteínu.
3. prenos vektoru do bunky organizmu, ktorý má byť
modifikovaný
y vkladanie DNA do bakteriálnej bunky sa nazýva
transformácia
vykonáva sa najmä týmito technikami
→ elektroprorácia
→ mikroinjekciou
→ chemickou cestou
y vkladanie DNA do bunky eukaryotickej (Plantae, Animalia,…),
sa nazýva transfekcia vykonáva sa pomocou transfekčných
techník( transfekcia fosforečnanom vápenatým, lipozómová
transfekcia)
• poznámka:
DNA môže byť tiež vložená do buniek využitím vírusu ako
nosiča/vektora; v takomto prípade sa technika volá virálna
transdekácia a bunky sa nazývajú transdukované
4. oddelenie geneticky modifikovaných organizmov od tých,
ktoré neboli úspešne modifikované

Dôvody vzniku genetického
inžinierstva












y zefektívnenie rôznych vlastností rastlín
→ zvyšovanie podielu vitamínov alebo iných látok podľa
účelu ( inzulín, cukor...)
→ zvyšovanie chutnosti, vône, zlepšovanie farby
(príťažlivosť pre ľudské oko, čuch a jazyk)
→ zvyšovanie odolnosti voči škodcom, teplotným zmenám
a existencia v prostredí kde by za bežných podmienok
nebola možná
→ zväčšovanie ich objemu
y snaha zlepšiť vlastnosti najmä poľnohospodársky
významných zvierat
→ rezistencia voči mikroorganizmom
→ zlepšovanie kvality a kvantity mäsa
→ zvyšovanie počtu niektorých častí tela
→ zvyšovanie produktivity mlieka a zásah do
obsahu živín v mlieku u dojníc, taktiež
zvyšovanie počtu vajec u nosníc








y zásahom do genómu mikroorganizmov
→ zlepšovanie potrebných vlastností na rôzne účely
(farmaceutický priemysel, zlepšovanie vlastností
mikroorganizmov podieľajúcich sa na čistení odpadových
vôd, či rozkladaní iného odpadu, a iné...)
y z medicínskeho aspektu
→ xenotransplantácie
→ „ kríženie“ živých organizmov na získanie masového
a lacného množstva materiálu využívaných pri zákrokoch










Trochu z histórie:
y 1953 Crick a Watson popisujú štruktúru DNA
y 1969 izoluje sa prvý gén
y 1970 je vyrobený prvý umelý gén
y 1973 začína sa éra genetického inžinierstva,
keď je možné experimentovanie s génmi
y 1977 do baktérie je prvýkrát umelo vložený
gén, ktorý normálne funguje
y 1981 uskutočnený prenos génu z jedného
živočíšneho druhu na iný
y súčasnosť - intenzívne genetické inžinierstvo














Pozitíva:
→ koniec pesticídom
→ menej hladných žalúdkov
→ nižšie náklady za potravu, potraviny a krmivo
→ nové možnosti pre farmáciu a medicínu
Negatíva:
→ vplyv na vývin hmyzu - opeľovanie, potravový reťazec
→ náhodné kríženie (GMO +noGMO) = náhodný rekombinanti (nevieme aké
vlastnosti)
→ zmena vo výživových hodnotách
→ nevie sa aký vplyv budú mať na konzumenta ( možné mutácie,
karcinogenita ai.)
→ zneužitie = biologické zbrane ( vírusy, baktérie), rôzne bussines
manipulácie
→ vytláčanie prirodzených príbuzných z ich biotopov!!!!
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ĎAKUJEME ZA
POZORNOSŤ !

