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Na Zemi dochází k trvalému vzájemnému
ovlivňování živých organismů i neživých
struktur; vytváří se tak dynamická rovnováha,
která umožňuje postupný vývoj a změny.
S nárůstem počtu lidí a rozvojem jejich
schopností došlo k situaci, kdy člověk může
radikálně měnit a ničit nejen lokální
ekosystémy, ale doslova všechny zásadní
podmínky pro současné formy života na Zemi,
čímž ohrožuje svou vlastní trvalou udržitelnost.
Morální a rozumové výzvy k omezení
dosavadního
čerpání
přírodních
zdrojů
nepřinášejí potřebné korekce našeho chování.
Koncepce "služeb ekosystémů" studuje
možnosti adekvátního fnančního vyjádření těch
služeb přírody, které zatím považujeme za tak
běžné, že jsou bezplatné. Finanční vyjádření
nepřeberných forem služeb lesů, mokřadů,
mangrovů a dalších ekosystémů, na nichž bude
existence lidstva i nadále záviset, může
významným způsobem přispět k tomu, že
nejširší veřejnost pochopí naprostou nezbytnost
jejich ochrany a neudržitelnost stávajícího
způsobu našeho života. V knize jsou přístupnou
formou vysvětleny základy nezbytné pro
pochopení hlavních funkcí ekosystémů: využití
slunečního záření při fotosyntetické produkci
biomasy v rostlinách, cyklus vody a rizika jejího
nedostatku nejen pro sanitární a průmyslové
potřeby, ale zejména pro zajištění dalšího
nezbytného zvýšení produkce potravin, příčiny
a důsledky zvyšování koncentrace skleníkových
plynů se zákonitými dopady na klima i přírodu.
Autor klade důraz na přírodovědné aspekty, ale
naléhavost a aktuálnost opatření vedoucích ke
snižování spotřeby neobnovitelných zdrojů
a fungování ekosystémů jej na některých
místech přinutily k formulaci vlastních názorů
o širších společenských a etických stránkách
jednoznačné závislosti člověka na přírodě.

