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wnątrzekosystemowej powinna zapropono-
wać własne specyficzne metody i narzędzia 
identyfikacji, klasyfikacji i modelowania zja-
wisk informacyjnych. Do wypracowania wła-
snej aparatury należałoby wykorzystać doro-
bek innych dyscyplin naukowych, między in-
nymi: logiki, semiotyki, teorii systemów, teo-

rii informacji, nauki organizacji i zarządzania, 
socjologii, socjobiologii, psychologii, psycho-
biologii, ekologii behawioralnej, informatyki, 
a także dorobek ekonomik szczegółowych w 
zakresie informacyjnych aspektów zarządza-
nia środowiskiem (ekosystemami).

ZAKOŃCZENIE

Konwencjonalny model wskaźników śro-
dowiskowych zrównoważonego rozwoju 
koncentruje się wyłącznie na wskaźnikach 
dotyczących przepływów zasileniowych mate-
rii i energii w ekosystemach (BORYS 2005). 
Niezbędne więc jest rozszerzenie wskaźni-
ków środowiskowych na wskaźniki informa-
cji wewnątrzekosystemowej, której analiza 
jest jednym z podstawowych uwarunkowań 
trwałego i zrównoważonego gospodarowa-
nia środowiskiem w warunkach gospodarki 
opartej na wiedzy.

Analizę informacji wewnątrzekosystemo-
wej powinno się traktować jako metodykę 
postępowania naukowego, wspomagającego 
procesy zarządzania środowiskiem w warun-
kach rozwoju trwałego i zrównoważonego. 
W takim ujęciu polega ona na poznawaniu 
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struktury zjawisk, procesów i strumieni in-
formacyjnych we wnętrzu ekosystemów i w 
układzie cybernetycznym ekosystemy-społe-
czeństwo. Obejmuje także swoim zakresem 
czynności badawcze mające na celu wyja-
śnienie, czy dane procesy zarządzania śro-
dowiskiem zaistniały bądź będą realizowa-
ne zgodnie z zasadami rozwoju trwałego i 
zrównoważonego. Wyniki analiz informacji 
wewnątrzekosystemowej służyć więc mogą 
nie tylko podejmowaniu decyzji dotyczących 
kierunków i sposobów działań na rzecz za-
chowania ekosystemów, ale pozwalają także 
na kontrolę, ocenę oraz zwiększenie skutecz-
ności i efektywności ekonomicznej zarzą-
dzania środowiskiem i jego różnorodnością 
biologiczną, której zachowanie jest podstawą 
wdrożenia zrównoważonego rozwoju.

The report describes mechanisms and condo-
tions for information flow in the cybernetic system 
of the environment and society, as well as its impor-
tance for scientific process of the environment use 
in the knowledge-based economy and sustainable 
development. It has been agreed that a cybernetic 
system characteristic, apart from feed-back, is the 
analysis of cause-effect processes. It should contain 
environmental, social, economical, sociological and 
cultural problems. Its aim should be to establish 
models of sustainable development. Lack or insuffi-

cient knowledge of cause-effect relationships is still 
the primary source of negative results caused in the 
environment. This is also related to the fact that still 
not many ecological problems are analysed through 
systematic and cybernetic viewing of the environ-
ment. Therefore it is vital to constantly improve 
research methods and information analyses in the 
environment and processes of ecosystems analysis, 
which will create a common interface of the envi-
ronment and society. 
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