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ÚVOD 

Rozvoj výrobných síl spolu s rozvojom vedy a techniky umožňujú stále 
intenzívnejšie čerpanie prírodných zdrojov. Konštruujú sa nové stroje a mechanizmy, 
vznikajú nové technológie a objavujú sa nové suroviny a zdroje energie. V dôsledku 
mohutnej ekonomickej aktivity sú zásahy človeka do prostredia a súčasne zmeny 
prírodného prostredia stále výraznejšie. Vyvolané zmeny sa dostávajú do rozporu 
s prírodnými mechanizmami pôsobiacimi v biosfére, ale aj s potrebami a požiadavkami 
človeka na zdravé prostredie a miestami sú také rozsiahle, že prekračujú hranice 
prirodzenej regenerácie jednotlivých zložiek prostredia. 

Spoločnosť musí preto riešiť tento problém tak, aby dalším rozvojom hospodár-
skeho a civilizačného procesu nenarastali negatívne javy, ale aby sa dosiahol nový 
— vyšší stupeň využívania prírodných zdrojov a prostredia na základe hlbších 
poznatkov ekologických zákonitosti a na základe plánovitého riadenia starostlivosti 
o tvorbu a ochranu životného prostredia, ktoré sa v súčasnosti stáva už celosvetovou 
úlohou. 

Podmienkou rovnováhy biologického potenciálu života je rešpektovanie prírod-
ných podmienok pri rozvíjaní industrializácie a urbanizácie. Preto treba získavať 
a využívať nové vedecké poznatky na správne chápanie prírodných zákonitostí 
a zložitých vzájomných súvislostí v našom prostredí. 

Zložkou starostlivosti o prostredie je aj požiadavka na odborne fundovaný 
a kvalifikovaný prístup pracovníkov pri riešení problémov zaoberajúcich sa uvedenou 
problematikou. Tomuto cieľu má prispieť aj predkladaná publikácia, ktorá rozoberá 
biologické základy ochrany prostredia. 

Časť publikácie, ktorá sa zaoberá všeobecne platnými zákonitosťami, ekologický-
mi vzťahmi a teoretickými základmi, bola preložená z maďarského originálu, ostatné 
kapitoly vypracovali slovenskí autori. 

Na záver chcem čitateľom vysvetliť, že pre maďarský termín „kôrnyézet" sme 
použili slovenský termín „prostredie" z tohto dôvodu. Podľa definície Komisie SA V 
pre tvorbu životného prostredia je životné prostredie súhrnom všetkých vplyvov, ktoré 
nás obklopujú a má štyri konvergentné sféry: 1. prírodné (krajinné) prostredie, 2. 
umelé hmotné (architektonické) prostredie, 3. sociálne (nehmotné) prostredie, 4. 
duchovné (humánne) prostredie. Pre prírodné prostredie určuje okruh Činnosti na 
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