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Dne‰ní doba pfieje kuchafisk˘m
experimentÛm. Z kuchtûní se stal
moderní koníãek a trend, televize jsou
plné kuchafisk˘ch show a amatérsk˘m
kuchafiem je u nás pomalu kaÏd˘
druh˘. Proã si tedy nevyzkou‰et
své umûní i na na‰ich ãtyfinoh˘ch
pfiátelích? Obãasné zpestfiení
vyváÏené krmné dávky vlastnoruãnû
upeãen˘m nebo uvafien˘m zdrav˘m
pamlskem jistû ocení!

NOVÁ PUBLIKACE Z OBLASTI GENETICK¯CH ZDROJÒ
– ·lechtûní a management genetick˘ch zdrojÛ zvífiat
V. Jakubec, F. Louda, J. Bezdíãek
Z evoluãní teorie vypl˘vá, Ïe
vyhynutí druhÛ v minulosti mÛÏe
b˘t povaÏováno za pfiírodní proces.
Vyhynutí souãasn˘ch druhÛ je v‰ak
do znaãné míry zpÛsobeno pfiím˘m
nebo nepfiím˘m zásahem ãlovûka.
SníÏení diverzity je téÏ zpÛsobeno
pfiedev‰ím destrukcí místního
prostfiedí (lokality), a to lovem

zamezení inbrídingu apod. Jsou
popsány i biotechnologie
reprodukce, které jsou nezbytn˘m
nástrojem pfii konzervaci a ‰lechtûní
genetick˘ch zdrojÛ.
Je tfieba rozli‰it dva typy
ohroÏen˘ch druhÛ zvífiat, a to
jednak plemena domestikovan˘ch

Jednoduché játrové pamlsky
Budeme potfiebovat:
1 kg jater (mnoÏství na dva plechy)
20 dkg polohrubé mouky
4 vejce
1 lÏíce sádla nebo másla
ãesnek podle chuti

Postup:
Rozmixujeme játra a pfiidáme dal‰í
ingredience. Vylijeme na plech s peãicím papírem a peãeme pfii
180 stupních 15 minut, dal‰ích 15 minut dosou‰íme pfii niÏ‰í
teplotû. Placku nakrájíme na
ãtvereãky. Pamlsky vydrÏí
v lednici 5 dní, do zásoby se
dají zamrazit. Jsou v˘borné
a vhodné k v˘cviku i na
procházky jako zdravá odmûna
bez dochucovadel, barviv ãi
konzervantÛ. Jsou vlhké a psÛm
se jedí lépe neÏ pi‰koty. Ti na‰i
je opravdu milují.
B. Nováková
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Problematika uchování genetick˘ch
zdrojÛ je v souãasné dobû velmi
aktuálním tématem. Chovatelé
genetick˘ch zdrojÛ a zájemci o tuto
problematiku nemají k dispozici
kvalitní publikace a pfiíruãky, které
by poskytly podrobné a metodické
postupy ‰lechtûní a managementu
v mal˘ch populacích zvífiat, opírající
se o genetiku populací. Zvládnutí
tûchto ‰lechtitelsk˘ch postupÛ je
nezbytné pro záchranu genetick˘ch
zdrojÛ zvífiat, které jsou mnohdy
ohroÏeny zánikem. Publikace
·lechtûní a management
genetick˘ch zdrojÛ zvífiat vyplÀuje
existující mezeru a je rozdûlena do
40 kapitol, které tematicky
vysvûtlují populaãnû genetické
principy ‰lechtûní a managementu
v mal˘ch populacích zvífiat, v daném
pfiípadû genetick˘ch zdrojÛ. I kdyÏ
jsou nûkteré kapitoly v dílãích
aspektech stejné jako pfii ‰lechtûní
ve velk˘ch populacích na‰ich
domácích zvífiat, li‰í se v mnoha
oblastech, napfiíklad v dÛleÏitosti
pfiírodní a umûlé selekce,
kryokonzervaci pohlavních bunûk
a jejich vyuÏití ve ‰lechtitelsk˘ch
programech, pfiipafiovacích plánech

S O U Tù Î : Posílejte nám své osvûdãené „psí“
recepty, aby si na nich mohli pochutnat
i psi ostatních ãtenáfiÛ.

Ty, které zvefiejníme,
odmûníme pûknou knihou!
Recepty posílejte na adresu:
l.smrckova@i-minerva.cz
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a zneãi‰tûním prostfiedí vlivem
prÛmyslu, provozu automobilÛ,
spalováním uhlí, plynu a ropy.
Autofii uvádûjí, Ïe od roku 1600 do
souãasné doby vymfielo 18 000
druhÛ savcÛ a ptákÛ, tj. 45 druhÛ
roãnû. Tento v˘ãet vyhynul˘ch
Ïivoãi‰n˘ch druhÛ vyvolává
pesimismus, protoÏe budí dojem,
Ïe zachování biologické diverzity
na zemi je nadlidsk˘m úkolem.

druhÛ zvífiat a jednak druhy zvífiat
divoce Ïijících, které jsou umístûny
v zoologick˘ch zahradách ãi
rezervacích. Pro pfiiblíÏení
metodick˘ch postupÛ ‰lechtûní
v mal˘ch populacích zvífiat byli
v publikaci jako modelov˘ pfiíklad
vybráni kÛÀ Pfievalského (divoce
Ïijící druh konû) a kÛÀ
starokladrubsk˘ (domestikované
plemeno koní). Starokladrubsk˘ kÛÀ
je pfiíkladem velmi dobfie zvládnuté
práce s v˘znamn˘m genetick˘m
zdrojem, kter˘ má pro âeskou
republiku také velkou kulturnû-historickou hodnotu. Dal‰ím
pfiíkladem, kter˘ je v publikaci
zpracován, je kÛÀ Pfievalského, kter˘
je ukázkou, jak z velmi nízkého
poãtu zvífiat lze mezinárodní
spoluprací vytvofiit poãetnou
populaci, která je zpûtnû vypu‰tûna
do volné pfiírody.
Metodické návody v publikaci mají
zcela obecn˘ charakter, a to nejen
pro genetické zdroje, n˘brÏ i pro
plemena domestikovan˘ch, resp.
uÏitkov˘ch zvífiat s omezen˘m
poãtem jedincÛ, která jsou navíc
rozmístûna u drobn˘ch chovatelÛ,
tj. v subpopulacích plemen psÛ,
koãek, drÛbeÏe, koz, ovcí apod.
Kniha je urãena pro chovatele
a ‰lechtitele, studenty stfiedních
a vysok˘ch ‰kol, profesionály
i nad‰ené amatéry. Tuto knihu je
moÏné si objednat na adrese:
Agrov˘zkum Rapotín, s. r. o.
V˘zkumníkÛ 267, Rapotín
788 13 Vik˘fiovice, vuchs@vuchs.cz

