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EXERCISES IN ROOTSYSTEM DOMESTICATION 



EXERCISES IN ROOTSYSTEM DOMESTICATION 

http://dianascherer.nl/ 











Tworzenie wzorów behawioralnych w stadach zwierząt 



Praktycznie dwuwymiarowe, bifurkacyjne, zmiany rozkładu przestrzennego  w ławicy, 
wywołane fluktuacjami ruchów drapieżnika.  

Niestabilnośd generuje uporządkowany, okresowo zmieniający się, wzór przestrzenny. 

Dzięki samoorganizacji ławica staje się funkcjonalną jednością 

Claudia Pogoreutz 



Synchronizacja w stadach szpaków - to efekt zwiększenia skali percepcji i reakcji 
radykalnie przekraczającego zdolności pojedynczego osobnika.  
Wystarczy komunikacja z kilkoma sąsiadami (trzymad się blisko + unikad krawędzi) 

http://blogs.ft.com/photo-
diary/files/2014/11/Starlings_PA.jp
g 







Współdziałanie     mikroorganizmów 
i roślin 



Galeria niewidocznego życia glebowego 

Promieniowce, nadają 
zapach ziemi 

Grzyby mikoryzowe, 
patogenne i saprofity 

Bakterie kolonizujące 
strzępki grzybni 

Fotosyntetyzujące 
algi  

Nieco większe: nicienie i niesporczaki Pierwotniaki  

http://www.morning-earth.org/Graphic-E/BIOSPHERE/Bios-
C-PlantsNew.html#soillife 
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Fonotropismo 



Running water 



attractant attractant 

Binary decision in mais 



Repellent 





 W 1967 Stanley Milgram śledził los 
przesyłek, które rozesłał do kilkuset 
losowo wybranych ludzi z Nebraski i 
Kansas 

 Prosił, by przekazali je dalej komuś ze 
swych znajomych, tak by przesyłki 
dotarły do osoby mieszkającej w 
Bostonie 

 Okazało się, że łaocuch pośredników, 
którzy byli konieczni do tego celu, 
miał średnio sześd ogniw 



Rzeczywistośd biologiczna ma strukturę sieci  
 
Sieci występują wszędzie: 
 
 połączenia neuronowe w mózgu,  
 sieci telekomunikacyjne,  
 procesy ekonomiczne,  
 układ krwionośny,  
 epidemia AIDS,  
 kryzys finansowy 2008,  
 struktura władzy, itd.  

 
Sieci te można opisad relatywnie 
prostą matematyką  
modelu „małych światow” 
(Wattz & Strogatz, 1998) 
 kategoria A, kategoria AB, kategoria B 

Sied relacji studiowania na tej samej uczelni 



We wszystkich modelach liczne lokalne jednostki są ze sobą blisko połączone  
W strukturze „małych światów” występują także nieliczne połączenia dalekozasięgowe 

Nieodporna 
na zaburzenia 

Stabilna (odporna) 
i szybka (skróty)  

Nieodporna na 
ataki celowane 



New Phytologist (2010) 185: 543–553 

                                   SCIENTIFIC REPORTS (2015) 5 : 8495 | DOI: 10.1038/srep08495 



Common Biological Networks (Wspólnoty Sieci Biologicznych): 
 
Sieci neuronalne: neurony łączą się w zespoły receptorowe o różnej specjalizacji, które 
generują i dekodują sygnatury sygnałów synaptycznych, integrując ośrodki percepcji. 
 
Sieci empatyczne: neurony lustrzane dekodują niewerbalne komunikaty innych osobników, i 
łączą nasze emocje z cudzymi, integrując komunikację społeczną. 
 
Społeczeństwa obywatelskie: zasady gospodarcze i społeczne łączą zachowania jednostek, 
ułatwiając wzajemne zaspokajanie potrzeb i integrując wspólnoty. 
 
World Wide Web: telekomunikacja łączy umysły należące do różnych wspólnot, integrując 
idee przez wymianę poglądów.  
 
Wood Wide Web: sied grzybów łączy korzenie roślin, ułatwiając wymianę zasobów i 
integrując różnogatunkowe zespoły.  Zawiera niższe poziomy złożoności, o funkcjach 
integrujących komunikację w obrębie lokalnych sprzężeo zwrotnych. 
 
Ludzko-roślinne sieci ekologiczne: komunikacja z zespołami roślin przez wysyłanie i odbiór 
sygnałów biologicznych (związki chemiczne, ciepło, światło itd), za pośrednictwem detektorów 
i sygnalizatorów grzybowych i roślinnych. 



„We can’t solve the challenges of today with the same thinking that got us here” 





ESSENCE   OF  PERMACULTURE 

Permakultura – zasady projektowania środowiska, tworzące zrównoważoną architekturę 
siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych 



http://www.geo.coop/ 













Samoorganizacja turkusowa –zorientowana na poczucie sensu życia 

1. Robisz to, co potrafisz. 
2. Robisz to, co jest potrzebne. 
3. Jesteś za to odpowiedzialny. 
4. To, co robisz, możesz zmienid, ale z zachowaniem 

zasad: 1., 2. i 3. 

Doktryna jakości ― rzecz o turkusowej samoorganizacji 
(Andrzej Blikle, 2016) 

Najważniejsze wartości w tradycyjnych stylach zarządzania: 
 
Czerwony - krwawe wodzostwo oparte na strachu. Bezwzględne 

posłuszeostwo. Gangi, firmy, partie polityczne 
Bursztyn - wodzów jest wielu, na szczeblach sformalizowanej 

hierarchii. Kodeks honorowy lub etyczny. Armie i kościoły. 
Oranż – skutecznośd, „zasoby ludzkie” oceniane względem 

użyteczności dla instytucji. Korporacje, elitarne szkoły, uczelnie. 
Zieleo - demokratyczne reguły decyzyjne. Człowiek podmiotem 

wytwórczym. Spółdzielnie i ruchy spółdzielcze. 



„Drogę do turkusowej cywilizacji należy rozpocząd od 
nauki dobrej, empatycznej komunikacji” 

1. Nie szukaj winnego, by go ukarad — szukaj przyczyny, by ją usunąd. 
2. Nie oczekuj perfekcji, której nie da się osiągnąd — oczekuj postępu, 
     który zawsze jest możliwy. 
3. Unikaj współzawodnictwa, które niszczy partnerstwo — stwarzaj   
     warunki do współpracy. 
4. Nie oceniaj, bo to niszczy — doceniaj, bo to wzmacnia. 
5. Nie mów, co jest źle — mów, co może byd lepiej. 
6. Nie pytaj, co ludzie mogliby zrobid lepiej — pytaj, co im w pracy  
     przeszkadza. 
7. Nie buduj na kontroli — buduj na zaufaniu. 
8. Nie mów, że ktoś jest zły — mów, jak Ty się z tym czujesz. 
9. Nie zarządzaj — twórz warunki do samoorganizacji. 
10. Nie bądź nadzorcą — bądź nauczycielem, moderatorem i uczniem. 

Andrzej Blikle, Doktryna jakości ― rzecz o turkusowej samoorganizacji (2016) 


