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o przebiegu w ew nątrz nich an ih ilacji m aterii. A lfvén posuw a się da
lej i sugeruje, że kw azary mogą być ak tualn ie rodzącym i się galak ty
kam i.

Celem książki „ jest stw ierdzenie, jak  daleko w  rozw ażaniach kosmo
logicznych możemy się posunąć bez w prow adzania nowych p raw  przy
rody.” (s. 126) Zbudowany w  oparciu o to ockham owskie założenie 
m odel kosmologiczny w ydaje się być bardzo pociągający i heurestycz- 
nie płodny, aczkolwiek założenie o powszechności p raw a sym etrii 
w  przyrodzie budzi wątpliwości. Założenie to ścisłe jest w  św ietle tzw. 
geom etrycznych zasad niezmienności, natom iast rzecz nie jest tak  oczy
w ista  w  ram ach tzw. dynam icznych zasad niezmienności.

K siążka A lfvéna jest znakom itą lekcją dyscypliny naukow ej. A utor 
pokazał, że twórcze upraw ianie fizyki (kosmologii) nie jest równo
znaczne z wym yślaniem  hipotez, lecz sprow adza się do w ysiłku w y
jaśn ien ia  nowych zjaw isk fizycznych w  ram ach  dobrze znanych p raw  
przyrody. Filozofia współczesnych fizyków jest m inim alistyczna, p rzy j
m ują oni, że wszystkie zagadki przyrody można rozwikłać w  labora
torium . Doświadczenie jest dla nich ostatecznym  k ry terium  sensow
ności proponowanych tez. Z filozoficznego punk tu  widzenia in teresu 
jąca  jest kw estia skuteczności stosowania te j postaw y metodologicz
nej w  kosmologii. Jednolity  opis m ikro- i m akrokosm osu jest wielce 
kuszący, lecz w ydaje się nieść ze sobą niebezpieczeństwo m echanicy- 
stycznych uproszczeń. Idea sym etrii, k tórej rozkw it w  naukach przy
rodniczych obserw ujem y w  ostatnich czasach, jest bardzo dogodnym n a 
rzędziem  w prow adzającym  ład w  nasze poznanie natury . K orzystne 
byłoby przeprow adzenie filozoficznej analizy pojęcia sym etrii i jego 
przydatności w  teoretycznych opisach rzeczywistości.

Maria Rom anow -Broniarek

M atem aticzeskoje m odelirowanije w  biologii, p raca zbiorowa pod red.
A. M. Mołczanowa, M oskwa 1975, Izd. „N auka” s. 156.

Nowa pozycja w ydaw nictw a „N auka” jest w yrazem  stałego zain te
resow ania uczonych radzieckich problem atyką biologii m atem atycznej. 
O m aw iana praca jest zbiorem referatów  wygłoszonych w  m arcu 1973 r. 
na sym pozjum  poświęconym zagadnieniom  m odelowania m atem atycz
nego złożonych system ów  biologicznych. A utorzy poruszają ogólne 
problem y m etodologii m odelow ania m atem atycznego, analizy podsta
wowych zasad s tru k tu ry  i funkcji biogeocenoz, om aw iają modele kon
kretnych  system ów populacyjnych rozpatryw anych z punk tu  w idze
n ia optym alizacji i funkcjonow ania.



W pracy zamieszczono 8 opracow ań oraz interesujące w prow adze
nie do tem atu.

A. A. Lapunow, G. B. Barinowska: O m etodologicznych problem ach  
biologii m atem atycznej (s. 5— 18). Autorzy przedstaw iają ogólne zasady 
tw orzenia modeli m atem atycznych w  biologii, przytaczając jedno
cześnie szereg przykładów. Szczególnie mocno podkreślają konieczność 
systemowego, cybernetycznego podejścia do budowy modeli. Zasadnicza 
dyskretność modelowanego obiektu biologicznego im plikuje dyskret- 
ność stosowanego ap a ra tu  m atem atycznego. Modele konkretnych proce
sów i zjaw isk biologicznych, zdaniem  autorów , powinny dopuszczać 
możliwość hierarchicznego uporządkow ania w bardziej złożone modele 
wyższych poziomów. W ydaje się, iż bardzo cenne są uwagi dotyczące 
nieprawidłowego podejścia do tw orzenia modeli m atem atycznych 
w biologii.

N.W. Tim ofiejew  — Resowski: Populacje, biogeocenozy i biosfera  
Z iem i (s. 19—29). W tej pracy  dokonano podziału na cztery poziomy: 
m olekularno-genetyczny, ontogenetyczny, populacyjno-genetyczny i bio- 
geocenetyczny czyli biosferę. Przeanalizow ano podstawowe cechy s tru k 
tu ry  i funkcjonow ania biogeocenoz. Omówiono związki i w zajem ną za
leżność między poziomem populacji jako elem entarnej jednstk i ew olu
cji, ciągłą zm ianę składu genetycznego populacji jako elem entarnego 
ewolucyjnego zjaw iska oraz biogeocenozę jako środowisko przebiegu 
ewolucji populacji. Podjęto próbę wyznaczenia sposobu rozw iązania 
problem u — człowiek i biosfera — jako wynik m. in. zwiększenia gę
stości zielonej pokryw y Ziemi, p rodukcji dzikich i domowych gatun
ków roślin i zw ierząt itp.

J.M. Swirezow: O modelach m atem atycznych  grup biologicznych i 
zw iązanych z  n im i problem ach zarządzania i optym alizacji (s. 29—52). 
F ragm entarycznie zarysowano sytuację w ynikającą zazwyczaj przy pró
bie tw orzenia dowolnego m odelu populacji i społeczeństw biologicznych. 
Model okazuje się kom binacją n iektórych zasadniczych praw idłow ości 
dowolnych system ów oraz intu icyjnych wyobrażeń o funkcjonow aniu 
konkretnych system ów i o charak terze w zajem nych stosunków  m ię
dzy poszczególnymi kom ponentam i systemów. W łasne sądy o system ie 
w yrażam y za pomocą bardziej sform alizow anego języka. Podkreślono 
fakt, iż w  m odelow aniu m atem atycznym  biosystemów w ażne jest nie 
tylko badanie zbudowanego modelu, lecz opracowanie technologii tw o
rzenia modeli, gw arantu jącej uczonem u możliwość samodzielnego budo
w ania dowolnego zestawu modeli z w ykorzystaniem  dowolnych p ra 
widłowości oraz przy w ykorzystaniu niedużej ilości standardow ych przy
kładów.

L.R. Ginzburg: Równania teorii społeczeństw  biologicznych  (s. 53—91). 
Podjęto próbę zbudow ania teorii dynam iki społeczeństw  biologicznych



Kołmogorowa w  system ie drapieżnik — ofiara. W yprowadzano aksjo- 
m atyczne pojęcie przystosowania populacji i analogicznie — przysto
sow ania społeczeństw. K orzystając z hipotezy podw ójnych zależności 
i uogólnionej hipotezy W oltera zaproponowano param etryczną postać 
funkcji przystosowania. Okazuje się, że możliwe jest nadanie fo rm al
nego znaczenia ekologicznemu pojęciu populacji dom inującej, k tórej 
istnienie jest w arunkiem  koniecznym istnienia grupy. Przydatność zbu
dow anej teorii została zilustrow ana odpowiednim przykładem  biocenozy.

A.J. Breżniew  i in: Modele m atem atyczne społeczeństw  biologicz
nych i problem y zarządzania (s. 92—112). W oparciu o optym alizację 
procesów i rozm aitych naturalnych  i sztucznych system ów populacyj
nych rozpatrzono cztery modele m atem atyczne m. in. podtrzym anie 
na określonym  poziomie liczebności szkodników drogą wprow adzania 
do populacji sterylnych samców.

J.A. Szwytow: M odele m atem atyczne w zrostu  liczebności populacji 
kom órkow ych  (s. 113—132). A rtykuł zaw iera przegląd stochastycznych 
i determ inistycznych modeli m atem atycznych dynam iki liczebności po
pulacji kom órkowych przy okresowym i ciągłym hodow aniu m ikroor
ganizmów. Okazuje się, że główny zrąb tw orzenia teorii determ inisty
cznej procesów hodowli bliski jest zakończenia, zaś stochastycznej te 
orii procesów praktycznie nie istnieje.

A.M. Mołczanow: Modele m atem atyczne w  ekologii. Rola w arunków  
kry tycznych  (s. 133—141). S krajn ie uproszczony model złożonego sy
stem u biologicznego pozostaje praktycznie niepoznany. W tej sytuacji 
wiele może dać przebadanie funkcjonow ania m odelu na granicy obsza
ru  odporności, gdy istotnym i okażą się dwie zmiemne-różne w  rozm a
itych w arunkach  krytycznych. Ta m etoda jest szczególnie przydatna 
w ekologii, gdzie in teresu ją nas granice odporności i zachowania się 
system u w  tych okolicznościach.

A.M. Mołczanow: P unkty  kry tyczne  system ów  biologicznych (modele 
m atem atyczne) (s. 142—153). W ostatn im  opracowaniu om awianej ksią
żki na przykładzie system ów biochemicznych dokonano analizy konie
czności i opłacalności badania w arunków  krytycznych w złożonych sy
stem ach dynam icznych. W skazano na podobieństwo prawidłowości, ja 
kie zachodzą przy pobudzeniu system ów  i w urządzeniach rad io-tech- 
nicznych. P rzedstaw iony został sposób planow ania eksperym entu w 
oparciu o elastyczne i sztyw ne granice pobudzenia.

A utorzy poszczególnych prac zdają się podzielać zdanie J. M. Smi
tha (M atem atyka w  biologii, W arszawa 1974, s. 9), że istnieje potrzeba 
m atem atyzacji biologii oraz, że oczywista możliwość jej zm atem atyzo
w ania jest niedoceniana przez biologów, którzy nie s ta ra ją  się do
strzegać tej możliwości. W prowadzenie do nauki metod m atem atycz
nych znacznie przyspiesza jej teoretyzację, jest jednym  z bardziej oczy



w istych czynników gw arantujących jej praw idłow y rozwój. N iniejsza 
pozycja jest ilustracją  możliwości w ykorzystania m atem atyki naw et 
w  tak  jakościowej nauce jak  biologia. O m aw iana praca jest dobrą 
szkołą w nikliw ej analizy m etodologicznej i próbą rozw iązań szeregu 
problem ów  w ynikających z zagadnienia m atem atyzacji nauki. Wszy
stk ie a rtyku ły  zaw ierają liczne przykłady ilustru jące sądy autorów . 
Je st fak tem  oczywistym, iż niektóre problem y zostały jedynie zasygna
lizowane. Głębsze ich poznanie i rozw iązanie umożliwi bogata lite ra 
tu ra , k tórej wykazy zamieszczane są na końcu każdej rozpraw y. W 
sum ie pow stała nowa in teresu jąca pozycja, o dużych w artościach he
urystycznych i metodologicznych, napisana przystępnie a przeznaczo
n a  zarówno dla specjalistów  biologii m atem atycznej, m atem atyków , 
ja k  i biologów.

Anna Latawiec


