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Stonrica Berlino
Se s-ino Andrea Heinke volas spekti öiujn siajn trezorajojn, pri

kiuj si respondecas, si devus trafosi dum pluraj monatoj ekzakte
19 243 tirkestojn de entute 705 srankoj, aldone 185 vitrinojn - kun
öirkaü 1,5 milionoj da stonoj, mineraloj kaj fosilioj. La "Geologia
Kolekto" de Berlino/Germanio - ekde nelonge lokita en la monu-
mentliste protektita Behrend-kazerno - estas unu el la plej grandaj
kaj multnombraj geologiaj kolektoj de la mondo. Gi estas proprajo
de la germana "Federacia Institucio pri Geoscienco kaj Krudmate-
rialo", kaj nuntempe estas prizorgata de la Muzeo pri Naturscien-
co. La plej agaj trovitajoj havas 600 miliardojn da jaroj. Geologoj,
klimatologoj kaj paleontologoj okaze de studoj kaj esplorlaboroj
traseröadas la srankojn - sed ankaü arliitektoj kaj domkonstruistoj,
kiuj revas pri bela naturstona dezajno por sia nova konstruajo ...

(National Geographie 6/2000, p.18)

Anstataü la Cinan muron ...
- kiun surteran linion astronaütoj povas spekti el la kosmo? Nu,
per nudaj okuloj ne estas ekkonebla la öina mure por spacveturan-
taj astronaütoj. Sed, post paso de kelkaj jaroj, ili foje vidas iun
plurcentkilometrojn longan linion transverse en Pacifiko. Tiu li-

nio, kiu povas esti larga 2 kilo-
metrojn, konsistas el diatomeoj
kaj havas la koherecon kiel dika
supo. Diatomeoj apartenas al la
planktono kaj havas korpan
kovrajon el silicio-dioksido, kiu
utilas por la produktado de strat-
lumreflektoroj, filtriloj, dinamito
kaj dentopasto.

La plirapidigita kreskado de
diatomeoj nuntempe okazas nur kun kelkjaraj intervaloj, pli frue
tia plimultigo versajne daüradis milojn da jaroj: öar almenaü kvin
fojojn en la lastaj 15 milionoj da jaroj ekkreskadis enormaj matoj,
kiuj flose movigis - grandaj kiel Aüstralio - tra Pacifiko. Oni su-
pozas, ke la diatomea matoplektado öesis antaü kvar milionoj da
jaroj post la estigo de la terponto inter Norda kaj Suda Amerikoj,
kiu kaüzis tute aliajn hidrodinamikajn fluad-tendencojn.

(2009-09-11)
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