
ZADANIE NASZEGO POKOLENIA 

Pod tytułem „Ochrona środowiska człowieka węzłowym problemem współcze- 
sności” zamieścił „Expres Wieczorny” z 25 czerwca br. wywiad K. Nasiukie- 
wicz z prof. Wł Michajłowem. Oto fragmenty wypowiedzi przewodniczą- 
cego Komitetu PAN „Człowiek a środowisko”: 

„Nie można sobie w ogóle wyobrazić rozwiązywania problemów środowiska 
życia człowieka bez udziału biologii, a w szczególności całego zespołu nauk, które 
określamy mianem biologii środowiskowej. Wśród tych nauk bardzo ważną rolę 
odgrywa ekologia... 
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„Nieprzypadkowo badacze polscy wydzielili te problemy w odrębną naukę, którą 
nazywamy sozologią i która jest rozwijana również obecnie na całym świecie choć 
nie zawsze pod tą nazwą”... | 

...Biologiczny” dział sozologii pomaga poznawać prawa i prawidłowości, według 
kórych można kształtować środowisko tak, by naturalne elementy przyrodnicze har- 
monijnie współgrały ze współczesną techniką i cywilizacją”... 

...„Do ochrony środowiska wprzęgnięte powinny być najnowsze osiągnięcia nauk 
biologicznych, które odgrywać będą coraz większą rolę w gospodarce narodowej. 
Mówiąc z kolei o rozwoju samych nauk biologicznych, należy wspomnieć, że obecnie 
powstały całe nowe dziedziny wiedzy stojące na pograniczu biologii i nauk tech- 
nicznych. Mam na myśli bionikę, biofizykę i biocybernetykę. Bionika np. zajmuje 
się wykorzystaniem rozwiązań jakimi operuje od dawna przyroda żywa do tech- 
niki”. 

„Przyszłość będzie zależeć nie tylko od kosztownych urządzeń zabezpieczających 
przyrodę przed zniszczeniem, lecz od tzw. technologii czystych, czyli takich metod 
produkcji, które nie powodują ubocznych szkodliwych skutków. Próby takie są po- 
dejmowane na całym świecie m. in. w Związku Radzieckim i we Francji, gdzie pra- 
cuje się np. nad uzyskaniem syntetycznego kauczuku bez zanieczyszczenia wody. 
Powszechne stosowanie czystych technologii w praktyce — to jednak odległa przy- 
szłość. Problem polega bowiem nie tylko na rozwiązaniach naukowych, ale na prze- 
budowie całego przemysłu i przestawieniu go na nowe technologie”. 

Wspominając o sprawach dotychczas przez naukę nie rozwiązanych, prof. Mi- 
chajłow wymienia trzy ważne kierunki badań: 

„Pierwszy dotyczy tzw. informacji genetycznej. Jest to zastosowanie biologii mo- 
lekularnej do rozwiązywania problemów dziedziczności. Jesteśmy obecnie w okresie 
pogłębiania zasadniczego odkrycia, które słusznie zyskało opinię jednego z najwięk- 
szych odkryć naukowych naszych czasów, czyli tzw. kodu dziedzicznego. 

Drugim problemem jest zagadnienie kierowania ekosystemami, tj. zespołami 
organizmów „żyjących w określonym środowisku”. 

Trzeci problem dotyczy poznania wyższych czynności nerwowych organizmów 
i oprócz swej roli poznawczej prawdopodobnie znajdzie kiedyś zastosowanie w peda- 
gogice itp. gdyż chodzić może o problemy zapamiętywania i pamięci w ogólności, 
a także uczenia się”.


