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VS kúma evolúciu, biogeo-
grafiu a!diverzitu plazov 
a!oboj"ivelníkov na zák-
lade ich DNA a!morfoló-
gie. Ke#"e plazy nedo-

ká"u lieta$, ako napríklad vtáky, boli 
a! sú pod%a odborníka mimoriadne 
ovplyvnené lokálnymi podmienkami, 
v!ktor&ch "ijú. T&m nám mô"u poveda$ 
ve%a o! sú'asnosti, ale aj o! minulosti, 
ktorá je ukrytá v!ich génoch. S!odvola-
ním sa na 'asopis Nature dodáva, "e ich 
fenotyp mô"u ve%mi r&chlo ovplyvni$ aj 
krátkodobé udalosti, ako napríklad hu-
rikány. Evolúcia nám teda niekedy be"í 
pred o'ami aj dnes.

Ako mnoh&ch zoológov, aj Daniela 
Jablonskeho v! detstve fascinovali di-
nosaury. Ke# si raz uvedomil spojitos$ 
medzi dne(n&mi plazmi a!prehistoric-
k&mi tvormi, za'al ich pozorova$ vo 
vo%nej prírode. Jeho záujem sa preh)-
bil, ke# s!pomocou rodi'ov za'al cho-
di$ na krú"ok, kde tieto zvieratá pozo-
rovali v!teráriách.

Práve to, "e sa mô"e venova$ svoj-

im záujmom aj v! práci a! sám priná(a$ 
nové poznatky, pova"uje za svoj naj-
vä'(í "ivotn& úspech, no pripú($a, "e 
mal aj ($astie. So zvieratami v!teráriách 
sa po'as (túdií rozlú'il a!ve%ká 'as$ jeho 
práce sa dnes odohráva v!teréne. Preto 
v!rámci v&skumu ve%a cestuje. Ako je-
din& vedec na svete skúma napríklad 
diverzitu plazov a!oboj"ivelníkov v!Af-
ganistane ovládanom Talibanom. „*tu-
dova$ by sme mali najmä divoko "ijúce 
populácie "ivo'íchov, preto"e tam sú 
skuto'né. Druhy sa vyvíjali milióny ro-
kov, sú sú'as$ou ekologickej siete a!ich 
strata je nenahradite%ná. V!zajatí im za-
bezpe'ujeme ideálne podmienky pre 
ich "ivot, ale odpovede, ktoré h%adáme, 
sú vonku,“ vysvet%uje.

Daniel Jablonski sa narodil v!Karvi-
nej na severov&chode +eskej republiky. 
Na Slovensko pri(iel (tudova$ systema-
tickú biológiu a!zoológiu na Prírodove-
deckú fakultu Univerzity Komenského 
v! Bratislave. Podmienky vedcov u! nás 
pod%a neho nie sú zlé, ale ani dobré. 
„Zále"í na uhle poh%adu a!odbore,“ ho-

vorí. Najvä'(í problém vidí v!neefektív-
nosti a! $a"kopádnosti jej financovania 
a!prebyrokratizovanom systéme.

Odís$ na Slovensko hodnotí ako dob-
ré rozhodnutie. *peciálne si ob%úbil 
okolie Bratislavy. „Je to oblas$, ktorá 
le"í na rozhraní troch (tátov a!aj troch 
geografick&ch celkov! – Alpského sys-
tému, Karpát a! Panónskej ní"iny. A! je 
aj relatívne blízko Balkánu, kam pravi-
delne jazdím za v&skumom. Lákajú ma 
miesta, kde je diverzita,“ hovorí.

!o rád robíte vo vo"nom #ase?
Obávam sa, "e nerobím ni', 'o by vô-
bec nesúviselo s!mojou prácou, preto"e 
aj ke# priamo nepracujem, stále pre-
m&(%am o! tom, 'o ma zaujíma a! fasci-
nuje. Nemyslím si, "e sa to dá vypnú$. 
Mám rád napríklad fotografovanie!– na 
cestách robím portréty %udí z!rôznych 
krajín, ale fotím si aj plazy, ktoré skú-
mam. Rád chodím do prírody, objavu-
jem nové miesta a!cudzie kultúry, kaja-
kujem so svojím synom, oddychujem 
aktívne.

ZOOLÓGIA, EVOLU!NÁ BIOLÓGIA

DANIEL JABLONSKI
$i% ove&a dlh'ie a(spomali% starnutie. To bolo snom &udstva hádam odjak)iva. Pod&a herpetológa 

z(Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v(Bratislave nám v(jeho naplnení mô)e 
pomôc% napríklad aj 'túdium korytna*iek, ktoré recept na dlhovekos% poznajú.


