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1 . Ú v o d . , (jp>o-imy , ra.á.-p>l n . ) 

Slovo "ekologie" i přívlastek "ekologický" se stal dnes 
častěji používaný jako kdykoliv v minulosti a dosti často se 
odklání od původního významu. Mluví se o ekologických stav-
bách, ekologických politických stranách apod. Proto bude vhod-
né připomenout si pravou podstatu některých pojmů. Slovo "eko-
logie" je odvozeno z řeckého foikos", což znamená "dům", či 
"obydlí". Tedy jak uvádí Odum (1977) ekologie se obvykle defi-
nuje jako studium vztahů organizmů či skupin organizmů k je-
jich prostředí, nebo jako věda o vzájemných vztazích mezi ži-
vými organizmy a jejich prostředím. Pokud jde o další dělení, 
tak můžeme uvažovat pojem "autekologie", která zahrnuje studi-
um vztahů jednotlivých organizmů ke konkrétnímu prostředí 
a "synekologie", která se zabývá studiem skupin organizmů 
sdružených v určitou jednotku, ve vztahu k jejich fyzikálnímu 
prostředí. 

Každé společenství organizmů a neživé prostředí fungují 
spolu jako určitá ekologická soustava, čili ekosystém. 

Termín "ekosystém" poprvé navrhl britský botanik A.G. 
Tansley (1935) jako "soubor organizmů a faktorů jejich prost-
ředí v jednotě jakékoliv hierarchické úrovně". Tento termín je 
dnes chápán obvykle jako heterogenní systém složený z biolo-
gického subsystému (obvykle biocenózy) a ze subsystému prost-
ředí (tzv. ekotopu). 

Vedle tohoto dnes běžně používaného pojmu V.N.Sukačev 
(1944) definoval pojem "biogeocenóza" jako "část povrchu zems-
kého, na němž biocenóza (fyto + zoo + mikrocenóza) a jí odpo-
vídající části atmosféry, litosféry a pedosféry i jejich vzá-
jemné vztahy zůstávají stejnorodé, takže tvoří jednotný, vnit-
řně podmíněný komplex". 

Řada autorů oba pojmy po dlouhou dobu ztotožňovala. Pojem 
ekosystém se však dnes většinou chápe jako systém na určité 
hierarchické úrovni, který nemusí mít určité prostorové hra§ 
nice, anebo jsou hranice ekosystému objektivně určovány dosa-
hem toku energie a koloběhem prvků. Pojem ekosystém může mít 
nevýhodu prostorově neurčitých hranic, má však všechny výhody 
pojmu mezioborové povahy s programově formulovanou vazbou 
k teorii systémů a matematického modelování (I.Michal 1992). 


