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Sarkoj kaj homoj
Ralf SPANGENBERG

Cu vi an kau suferas pro selaliiofobio, kiel psiliologoj nomas la
timon antaü sarkoj? Post kiam mi vidis la filmon "La blanka
sarko", mi preskaü ne plu kuragis iri en la lokan nagejon. Sed öu
estas prava la ti mo antaü la laüdiraj "monstroj de la maro"?*

La seka statistiko diras, ke mondavaste - tarnen sufiöe malbone
- okazas jare nur öirkaü 5 gis 15 mortigaj atakoj de sarkoj kontraü
homoj. Aliflanke, sole en Germanujo mortas C. 24 gis 50 personoj
jare pro abelaj aü vespaj pikoj. Eö cignoj mondovaste, okaze de
siaj teritoriodefendoj, mortfatalas por nagantoj pli 01 pro sarkoj -
tarnen öiu gojas pri tiuspecaj majestaj birdegoj. La plej dangera
animalo entute estas, nun kiel antaüe, la malariomoskito, öar jare
mortas milionoj da homoj pro la de moskitoj transigita malsano.

Bildo 1: La "Blanka
Sarko" (Carcharodon
carcharias), rabofiso
dangera por malatent-
emaj homoj

Lau vidpunkto de la sarkoj tarnen la historio aspektas tute alie:
la homoj mortigas tiom multajn sarkojn, ke ilia ekzistado en öiuj
maroj estas grave endangerigita. Krorn la sportöasistaj fiskaptistoj
ja ankaü monavidaj komercistoj öasas. En preskaü öiuj fisvendejoj
oni povas aöeti sarkfileojn. Tie haveblas "sileraj bukloj" - v~re ne
bukloj de la fama germana dramisto poeto Frederiko Silero
(Friedrich Schiller), kaj "maraj angiloj" - tute ne aparte~~ntaj ~I
iu ajn specio de angiloj. Kiaj frandajoj sin malkasas sub tiaj espn-
moj? Nu, en öiuj maroj oni kaptas la - por homoj sendangeran,
iom malpli 01 1 metron longan - skvalon (Squalus acanthias).
Ties ventroloboj farigas, post fumajado, la "silerbuklcj" kaj la sa-

* Sarkoj apartenas al la ordo Selachii, do al la "selafiioj". EI tio devenas "selaJiiofobio".
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me fumajita svelta korpo nomigas en fisvendejoj "rnar-angilo". En
sudorientaziaj akvoj oni kaptas sarkojn per hokado. lam, antaü
longa tempo, eüropanoj observis strangan kutimon de la indigenoj.
Tiuj tiris imponan sarkon en sian boaton, fortranöis la nagilojn kaj
jetis la ankoraü vivantan - sed pro tio al terura morto kondamnitan
- beston reen en la akvon. La nagilojn oni poste supe kuiris. Nun,
oni devas scii, ke sarkoj apartenas al la 'liondrofisoj' (Chondrich-
thyes), kontraüe al la pli oftaj 'ostofisoj' (Osteichthyes) kiel ekz.
niaj ordinaraj mangofisoj. IIiaj nagiloj havas la konsiston kaj
guston lau tute eIuzitaj kaüöukpantofloj, Pro tio oni devas abunde
spici sarknagilan supon por fari gin mangebla kaj trovi plezuron
en la forkonsumado.

Kial do la malajanoj kaptas kaj tiom krueIe mortigas la sarkojn?
Certe ne aIIogas la nagiloj! Ne, tute neo Temas pri horora venzo
lau rito. Kiam sarko estas atakinta kaj mortiginta indigenon, oni
kaptas alian sarkon kaj pune tiom krueIe traktas gin. La nagilojn
oni supkuiras nur por ne perdi ion mangeblan. Sed la eüropanoj
sole pensis pri rnangajo, öar ili nek komprenis nek koriceptis la
fundan sencon de la arliaika moro kaj alkutimigis al la stranga
gusto de sarknagila supo. Tiu ci havas, ankoraü nuntempe, la tute
senrajtan reputacion esti delicajo.

Evidente la famo de sarknagiloj similas al tiu de la orientaziaj
:'hir~ndonestoj" '.Tiuj konsistas el sekigita birdosalivo kun algluig-
IOtaJ plantopartoj. Bonvolu pensi pri tio, se vi en plej noblaj res-
toracioj trovos sur la menuo sarknagil- aü hirundonest-supon. Sed
reen al la sarkoj kaj homoj. Mian selaliiofobion mi ne lasos for-
preni de mi kaj, kvankam mi jam staris kun leonoj kaj tigroj en
cirkornanego, mi neniam mergus miajn piedojn en akvon, en kiu
oni vidis sarkojn. Oni tarnen devas konscii, ke sarkoj multe pli
devas tim i la homojn 01 inverse.
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Matematikaj taskoj por konkludi *
Jan GOROWSKI, Maciej KLAKLA & Adam LOMNICKI

Tre ofte - kaj tro ofte - oni aüdas plenagulojn diri: en la lernejo
mi malamis matematikon, mi neniam gin komprenis, neniun tas-
kon mi solvis memstare. Strange, ke tiuj parolantoj ne hontas pro
sia sinteno al matematiko, pro siaj mankoj en matematika edukit-
eco. Nekomprenebla pensmaniero, ja neniu fieras, ke li konas ne-
niun fremdan lingvon, ke li faras erarojn parolante en la gepatra
lingvo. Feliöe tio ne estas generala opinio pri la valoroj de mate-
matika edukado, valoroj por rekta apliko en la öiutaga vivo kaj por
mensa aktivigado de junaj homoj en diversspecaj lernejoj. 10m
kulpas la aütoroj de la programoj de edukado, iom ankaü la aüto-
roj de lemolibroj, iom tiuj instruistoj de matematiko, kiuj ne ser-
öas interesajn temojn (taskojn) kaj instrumanieron.

En la serio de artikoloj ni proponas al la legantoj de Scienca Re-
vuo kaj ankaü - ni esperas - pere de ili al instruistoj de matema-
tiko, kiuj ne konas Esperanton, diversajn temojn, ligitajn kun ele-
menta geometrio, nombroteorio, algebra, teorio de funkcioj k.s. La
priskribitaj temoj, matematikaj taskoj, solvoj de problemoj, teore-
moj kaj ties pruvoj estas en granda parto nia modesta akirajo (ko-
lektita dum preskaü 40-jara laboro en la Pedagogia Universitato en
Krakovo, Pollando). En öiu okazo ni aldonos sugeston, por kiaj
lemantoj, lau nia opinio, tiu propono estus konvena. Kompreneble
en öiu lando instruisto de matematiko devus adapti tiun propanon
al la programo de edukado.

Tre interesan material on ni trovis en la artikolo de Jonsson
(2007), perfektan por kapablaj lernantoj, kiuj ekzemple parto-
prenas en matematikaj konkursoj. Par ni esperantistoj, similaj
artikoloj estas tre valoraj ankaü pro tio, ke ili hel pas al la evoluo
de la faka lingvajo, al naskigo de kontaktoj inter diversnaciaj
instruistoj de matematiko kaj didaktikistoj de matematiko.

* Por mezlernejanoj




