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Přírodní výběr – boj o přežití 

• Přírodní (nebo přirozený) výběr je základní myšlenkou evoluce  

• Je to přírodní proces, který vyřazuje slabší jedince, protože 
všichni zástupci druhu nejsou stejně schopní 

• Pomalý, slabý, nepřizpůsobivý jedinec je snadnou kořistí a 
nedokáže si sehnat potravu nebo partnera, naopak ti nejlepší 
jedinci dokážou přežít a zplodit mnoho potomků 

• Potomci nesou rysy svých rodičů a budou pravděpodobně také 
rychlí a silní, takže se zlepšují schopnosti celého druhu 

• V přírodě každý bojuje o přežití, ale nejde  
vždy jen o úkryt a potravu. Často rozhoduje,  
kdo je přizpůsobivější a zvládne nepříznivé  
podmínky a změnu klimatu 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Darwin's_finches.jpeg > 
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• Když se člověk snaží vyšlechtit zvíře či rostlinu, také provádí 
výběr, ale umělý. Záměrně odstraní jedince, kteří nemají 
hledané předpoklady a rysy – nedostatečná velikost, síla, 
špatné zbarvení atd. a ponechá si jen vyhovující 

• Například prase domácí pochází z prasete divokého. Vyjmenuj 
několik rozdílů mezi původním a vyšlechtěným druhem 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Frischlinge_mit_Bachen.jpg> [1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sow_with_piglet.jpg> 
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• Vývojem dochází ke specializaci. Pokud se živočišný druh 
výhradně zaměří na nějakou potravu nebo prostředí a pak se 
změní podmínky (dravci vyloví všechnu kořist, přijdou velká 
sucha nebo ochlazení), může dojít k vyhynutí celého druhu 

• Například panda velká je sice všežravec, ale velkou část 
potravy tvoří bambus. Pokud by všechen bambus kvůli suchu 
uhynul, pandy by nebyly schopny najít dostatek potravy a 
mohly by vyhynout 

 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bai_yun_giant_panda.jpg> 


