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Analýzy DNA sú známe z
kriminalistiky.

Páchateľ zanechá na mieste
činu stopy DNA, napr. stopy
krvy. 
Tie sa porovnajú s DNA
podozrivého a ak sa zhodujú,
páchateľ bol s veľkou
pravdepodobnosťou dolapený.



Čo má však DNA spoločné so
zeleným hospodárstvom a
ochranou životného prostredia?
 
Jeden GTL start-up z Kréty chce
zaviesť monitorovanie vodných
biotopov pomocou
environmentálnej DNA (eDNA). 



Čo je eDNA?

DNA je nukleová kyselina zložená z rôznych
deoxyribonukleotidov. Je nositeľom druhovo
špecifickej a individuálnej dedičnej
informácie v každej bunke živých
organizmov.

Každý živý tvor zanecháva vo svojom
prostredí stopy, napr. kožné šupiny. 
Tieto stopy sa nazývajú eDNA.  
 



Ako funguje analýza eDNA?

"Vezmete malé množstvo vody, analyzujete
túto vodu pomocou molekulárnych metód
(napr. metódou PCR) a potom máte pred
očami všetky v nej voľne žijúce živočíchy." 

Panagiotis Kasapidis, 
Hellenic Centre for Marine Research, Kréta

 
 



Aké sú výhody práce 
s eDNA?

Používanie analýzy eDNA je pre biológov
revolučné, pretože stopy DNA z prostredia
odhaľujú, čo očiam uniká.

Stopy genetického materiálu z 
prostredia poskytujú informácie o skrytých
organizmoch alebo o zložení celých
druhových spoločenstiev. 

Analýza je jednoduchá, finančne a časovo
efektívna a neinvazívna. 



Zaznamenávanie snímkov druhového spoločenstva
a biodiverzity v (vodnom) biotope

Monitorovanie vývoja biodiverzity v (vodných)
biotopoch v dlhšom časovom období

Určenie taxonomických skupín, ktoré sa vyskytujú v
určitom biotope, napr. ryby, obojživelníky

Analýza eDNA ponúka množstvo možných
aplikácií v oblasti ochrany prírody a druhov.  
Napríklad: 

Ako sa dá analýza eDNA 
použiť v "zelenom kontexte"?



V prípade chránených druhov tvoria analýzy
eDNA základ pre ochranné opatrenia (napr.
určenie chránených oblastí, posudzovanie
stavebných projektov).

Je možné zistiť šírenie inváznych druhov a v
prípade potreby včas prijať ochranné
opatrenia, aby sa zabránilo ďalšiemu
ohrozeniu ekológie.

Ako sa dá analýza eDNA 
použiť v "zelenom kontexte"?



Identifikovať možno len organizmy, ktorých
DNA je evidovaná v príslušnej referenčnej
databáze. Existujúce databázy by sa preto
mali prepojiť a je potrebné zaviesť
medzinárodný jednotný systém.

Rozšíriť eDNA na ďalšie biotopy s 
cieľom získať s ňou ešte viac 
skúseností.

Ako zefektívniť analýzu 
eDNA?



Ľudia sa môžu viac zapojiť do ochrany prírody

Mladých ľudí možno osloviť ľahšie
prostredníctvom technológie ako tradičným
pozorovaním prírody

Vyvíjajú sa lacné rýchle testy, ktoré sa
ľahko používajú a ,ktoré poskytujú výsledky
v krátkom čase (podobne ako Covid
rýchlotesty).

Tým sa rozšíri škála možných aplikácií,
napr.

Nové možnosti využitia 
analýz eDNA



Máte ďalšie otázky?
 

Navštívte našu webstránku a staňte
sa budúcim lídrom zmeny.

 

https://www.nhm.ac.uk/discover/what-is-environmental-dna-
edna.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000632
0714004443
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2021.7850
77/full

https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.06.007
https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.06.007
https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.06.007

