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Ankaü 1a sekvaj kongrespre1egoj de Zamenhof en Geneva (1906),
Kembrigo (1907), Dresdeno (1908), Barcelona (1909), Vasingtono
(1910) k.t.p. estis tre emociantaj kaj modeldonaj, kaj li ciam direktis
la laüsituaciajn vortojn por taügaj celgrupoj. Fojfoje tio sonas kiel
poezio. Certe foje vi trovos tempon, par legi la aliajn kongresparola-
dojn, kiujn oni ankaü povas analizi kaj pridiskuti.

La rolo de insek1toj en la studoj pri
evoluo kaj naturselekto

Personaj opinioj pri la verkado en Esperanto
Esperanto estas neütrala lingvo kaj pontas inter la diversaj ku1turoj.

Da, unue oni devas legi multajn bonajn verkojn en Esperanto. Origi-
nalaj verkoj, ekz. ankaü el la .Klasika Periode" en Esperanto de niaj
elstaraj verkistoj, kiuj kreis propran stilon, estas bonegaj studmate-
rialoj par sperti bonan .Jdasikan lingvon". Esperanto havas same kiel
1a etnaj 1ingvoj propran karakteron kaj stilon. Ofte metafore naciling-
vaj sti1formoj transiras kvazaü aütomate en Esperanton. Lingvojn oni
ne povas perforti. Öu lingvo havas proprajn historie kreskintajn sti-
lojn kaj trajtojn. Modelaj romanoj kaj tekstoj pleje taügas por kutim-
igi al niaj kulturaj radikoj. Preskaü öiuj artformoj universaligas. Ee 1a
muzikfonnoj en la p1ej diversaj regionoj de la mondo nuntempe pres-
kau perdis 1a lastajn regionajn stilapartenajojn.

Nur 1a literaturo estas la lasta granda bastiono par defendi sin - kaj
nin - kontraü 1a totala "intemacia" fremdigo. Mi ne volas nomi 1a
momentan superstaton, kiu invadas kaj platigas preskaü la lastajn
netusitajn kulturterenojn. Esperanto kiel planita neütrala kaj komuna
lingvo ("nia dua lingvo") havas, ekde la kamenco, la funkcion pro-
tekti 1a etnajn (naciajn) lingvojn kaj ku1turojn. Generale öiu] civitanoj
havas 1a samrajtajn bonsancojn, interkomuniki en 1a neütrala komuna
pontlingvo sen iaj 1ingvaj hegemonioj.

Fakte öiu povas verki en 1a terenoj de 1a sciokampoj kaj sciencoj,
kiujn 1i aü si komprenas enhave kaj semantike. Esperanto aparte bane
taügas por la 1iteraturo, öar gi estas tre e1asta kaj esprimkapab1a, kaj
1a potencialo certe povas superi la spertojn kun 1a naciaj lingvoj - se
pli da civitanoj scius kaj praktikus gin. Da, grandioza perspektiva,
agi prospektive. Eble post certa tempo ee kelkaj ge1egantoj kuragos
esplori Ia jam grandegan verkaron en Esperanto, kaj certe ankaü iuj
kuraguloj kaj talentuloj iam verkos en Esperanto. Volonte mi vetus!
Da, kurage antaüen sur la kreema pado! (daürigota)

Wendel TELES PONTES

Resumo
Studoj pri biologia evo1uo kaj genetiko farigis per diversaj orga-

nismoj, kiuj donis bonajn kondiöojn por ekhavo kaj analizo de konoj
pri heredeco kaj naturselekto, EI inter tiuj organismoj, 1a insektoj
estis la plej uzataj. La "bananrnuso" Drosophila, papilioj kaj skaraboj
estis la plej bonaj makroskopaj organismoj por eksperimenti hipote-
zojn en genetiko: emfaze a1 evo1uo, genetiko de la popu1acioj kaj
naturseLekto, kaj 1a rezulto de eksperimentoj. Uzante tiajn animal-
speciojn oni tre kontribuis por plibonigo de 1a konoj pri 1a melianis-
moj de evoluado kaj heredado. La 1'010 de la insektoj dum studado pri
evo1uo, genetiko kaj naturselekto estas fundamentaj por starigi la
bazojn de tiuj sciencoj.

Enkonduko
La klaso insektoj (Insecta) estas konsiderata la p1ej granda klaso je

nombro da animaloj ekzistantaj nuntempe. Ni konas öirkaü 900 000
speciojn de insektoj (Lara k.a. 1979). Fakte 70% el 1a konataj
animaloj estas insektoj, tiom granda estas tiu Ciklaso.

Insektoj havas eksterordinaran vojon en la historio de la planedo.
La motivo de ilia sukceso estas pro diversaj kaüzoj, kiuj he1pis ilin
disvolvi rimedojn por transvivi gis la hodiaüaj tempoj. 11i havas
grandan adaptigkapablon (Maranhi'io 1977; Lara k.a. 1979), vivas en
preskaü öiaj medioj kaj havas flugantajn reprezentantojn. Tiu karak-
terizo aparte respondecas pri la evo1ua sukceso de insektoj.

Flugi signifas pli grandan sancon fugi for de predantoj kaj trovi
novajn lokojn pli favorajn a1 transvive. Ankaü metamorfozon oni
povas konsideri avantago de la k1aso, öar tial multaj insektoj havas
pli 01 unu vivejon dum sia vivciklo. Dum la larva vivperiodo gi vivas
en akvo kaj dum 1aposta vivofazo al gi eb1as flugi.
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Rezultoj kaj diskuto]
C-iuj de 111ilegitaj aütoroj mencias eksperimentojn, kies öefa stud-

org~l~ism~ e~tas dipt~ro de la genro Drosophila ("bananmuso"), kaj
el tiuj, 0111 pli ofte UZ1S la specion Drosophila melanogaster.

La bananmusoj estis organismoj pioniraj en studoj pri naturselekto
(Mettler 1973, Mayr 1977, Allen 1985) pro ideo uzi ilin kiel testo-
or~anismojn en eksperimentpopulaciaj kagoj, kiuj taügis por analizi
kaj mall~0V:'i melianismojn de heredado kaj kondutado de genetikaj
karakterizoj dum multaj generacioj en tiaj mikropopu1acioj. Thomas
Hunt Morgan estis 1a unua seieneiste kiu uzis drozofilojn en siaj
genetikaj esploroj, en 1909. .

Per tiuj. musoj multaj aliaj sciencistoj esploris aliajn genetikajn
fenomenojn, ekz. mutaciojn kaj liromosomajn aberaciojn - do, sango
en la formo kaj numero de Iirornosomoj en 1a öela nuk1eo, kiu kauz'as
multajn strukturajn kaj funkciajn problemojn (Carvalho 1982;
Dobzhansky 1973).

~ot~ndas 1a ~zado de drozofiloj por studi la liromosornojn. En la
salivaj glandoj de drozofiloj estas la gigantaj liromosomoj, bone
videblaj per optika mikroskopo iFuiuyma 1992).

Tiaj studoj helpis al kompreno de la interveno de la lirornosom-
arango en la vivkapablo de organismoj kaj klarizis pri evolua rilato.. '"l~lter .s~ecioj, kiu kontribuis a1 la nuntempa kono pri speciigo kaj
rilatoj inter populacioj geografie malproksimaj. Poste, tiuj pioniraj
studoj etendigis al aliaj specioj.

La stud~j pri mutacioj .en drozofiloj estis definitivaj por la bazaj
komprenoj de mutacimelianismo kaj kontribuo de gi al speciig-
proceso en populacioj, krome helpis al ekkono pri 1a forta interveno
de mu~a~ioj en la vivkapablo de vivajoj, Danke al musoj ni scias, ke
mutacioj povas helpi aü malhelpi la vivon kaj kontribui al la kom-
pr.el~ode la evo!umellanismo. Esploroj pri liromosoma inversigo kaj
aha] fenornenoj de Iiromosomoj, kiuj koncernas citogenetikon aü

celgenetikon - scienco, kiu studas la liromosomojn en celo - okazis
por studoj faritaj precipe pri drozofiloj (Futuyma 1992).

La drozofilo ankaü helpis kompreni 1a intervenon de 1a ekstera
medio öe 1a fenotipo de 18 organismoj. Genetikistoj esploris tiun
fenomenon en multaj eksperimentoj, uzante diversajn elementojn por
vidi ilian intervenon en la vivdisvolvigo. Eksperimentoj öe diversaj
temperaturoj konfirmis la intervenon de medio en la disvolviäo de
organismoj. 11i uzadis diversajn a1iajn variajojn, ekz. malsimilajn
koncentrajojn de sa1oj, uzo de multaj liemiaj substancoj, aerhu-
mideco, uzo de X-radioj, ktp, kaj ili perceptis, ke ankaü tiuj aferoj
intervenis, öar ili registris sangojn en la korpo kaj metabolismo de la
organisrnoj eksponitaj.

Ankaü aliaj insektoj havis fundarnentan rolon en esploroj kun 1a
celo malkovri 1amelianisrnojn de la agado de naturselekto en la evo-
luado de la specioj. La plej konata el tiuj kontribuoj estas 1a feno-
meno de lndustria Me1anismo, kiu farigis klasika en libroj pri evoluo
kaj igis 1a scienciston Kettlewell disvo1vi simp1an sed plensukcesan
eksperimenton por pruvi la proceson de la naturse1ekto ce natura
popu1acio en sovaga medio. Industria melanismo estis citita de öiuj
legitaj aütoroj pri evo1uo. 11i estas Dobzhansky (1973), Bufalloe
(1974), Moody (1975), Mayr (1977), Carvalho (1982), Blanc (1990),
Futuyma (1992) kaj Ricklefs (1996).

Ilia granda reproduktokapablo kaj relative mallonga vivciklo estas
gravaj karakterizoj por la studoj de evo1ua genetiko kaj genetiko de
la popu1acioj.

~ere la pioniraj studoj kaj eksperimentoj en tiuj fakoj okazis danke
al msektoj, kiuj farigis klasikaj analizorganismoj dum moderniäo de
la du menciitaj sciencoj. b

Industria melanismo
Tiu fenomeno okazis ekde proksimume 1850, en Britio. En tieaj

arbaroj vivis du populacioj de 1a1epidoptero Biston betularia. Unu el
tiuj popoloj konsistis el individuoj, kiuj havis ni gran pigmenton, kiu
igis tiujn papiliojn malhelaj. Tiu populacio estis pli malmultnombra
01 la alia, kies individuoj estis helgrizaj kun nigraj punktoj sur sia
tuta korpo. La populacio de malhelaj papilioj estis tiorn eta, ke oni
gin preskaü ne rimarkis en 1a arbaro.

La plimulto konis nur 1a grizhelajn papiliojn. Post preskaü kvindek
jaroj, oni observis, ke la afero tute invers igis: la populacio de nigraj
papilioj rnultnombrigis kontraü tiu de grizhelaj papilioj, tiom
evidente ke 9~% de la papilioj viditaj en tiu epoko estis ma1he1aj.
Multaj sciencistoj spekulaciis pri la kaüzoj de tiu sango kaj diversaj
teorioj estis kreitaj por ekspliki tiun fenornenon. Post 1a eksperimen-
toj de Kettlewell 1acirkonstancoj 111a1anta11.tiu okazo estis klarigitaj.
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Antaü 1850, 1a arbaroj de Britio estis el arboj, kies trunkoj havis
sur si tavolon de lilienoj, kiu kovris la tutan trunkon de öiuj arboj de
tiu regiono. En tiu tempo 1a grizhelaj papilioj estis multnombraj, öar
kiam ili restis sur la trunkoj de tiuj arboj, la predantoj ne povis dis-
tingi ilin pro la koloro de ilia korpo, tre simila al tiu de 1a arboj.
Kamuflitaj, la grizhelaj papilioj postvivis por multnombrigi.

Kiam alvenis 1a industrioj al tiu regiono de Britio, ili okazigis
sangen en tiu medio ke inversigis la aferoj. Tiuj industrioj po1uis 1a
aeron kaj elsprucigis fu1gon el siaj fumtuboj. Tiu po1uo mortigis 1a
1ilienojn de 1a arboj kaj nudigis 1a trunkojn, montrante 1a ma1he1ajn
selojn de la arboj, kiuj farigis pli ma1he1aj he1pe de 1a fulgo sur la
trunko. Kiam tio okazis, tio malkasis 1a grizhe1ajn papiliojn, kiuj
kontrastis kun 1a nun malhelaj arbotrunkoj de 1a arbaro. Tiam, 1a
predantoj de papilioj ekperceptis 1a grizhe1ajn kaj predadis ihn.
Dume, 1a malhelaj papilioj, kiuj antaüe estis tre malmultnombraj,
pliigis sian populacion, öar ili restis kamuflitaj öe la nun samma1he1aj
arbotrunkoj. Estis tre rnalfacile por la predantoj percepti, kie ili estas
kaj pro tio tiu popolo transvivis por multigi. En tiuj kvindek jaroj 1a
lilienoj de 1a arboj mortis kaj 1a fulgoj kaj 1a ma1he1aj arboseloj igis
1a arbotrunkojn nigraj, kaj dume 1apopu1acioj sangis 1a nombron de
siaj individuoj.

Kettlewell faris jenan eksperimenton (vd. Buffaloe 1974, Futuyma,
1992) por k1arigi tiU11fenomenon: li trovis du arbarojn, 1a unuan kun
ma1he1aj arbotrunkoj (pro 1a po1uo de 1a industrioj), kaj a1ian kun he-
laj trunkoj (pro 1a lilienoj, kiu ne suferis pro 1a agado de 1apo1uo). En
tiuj du arbaroj li 1iberigis saman nombron da grizhelaj kaj malhelaj
papilioj, kaj post iorn da tempo li revenis al tiuj du arbaroj kaj celis
rekapti ke1kajn ekzemplerojn el ili. En tiu arbaro kies trunkoj estis
malhelaj pro 1a fulgoj kaj nigraj arboseloj, li rekaptis multe pli da
malhelaj papi1ioj 01 da grizhelaj kaj vidis, ke 1a birdoj de tiu arbaro
predadas 1a grizhelajn papiliojn, kaj malofte ili atakas 1a malhel-ajn
papiliojn. En la alia arbaro, ne atingita de la poluo, kaj en kies trunk-
oj estis 1a lilienoj, li konstatis la kontraüan situacion: 1aplimu1to el1a
rekaptitaj papilioj estis grizhelaj kaj 1ama1he1aj estis la plej predataj.

Tiu studo permesis al li klarigi, ke naturselekto ne igas la speciojn
adaptigi a11a medio, sed se1ektas tiujn speciojn jam adaptita. Estis 1a
W1Uapruvo de 1a Darvina teorio, kiu postu1as, ke 1a medio permesas
postvivon nur de tiuj adaptitaj. Studoj pri kriptospecioj (fenomeno
kiu traktas pri gran da simi1eco inter organismoj), pri 1a melianismo

de speciigo, disvolvigis per la studo de drozofiloj kaj moskitoj, inter
tiuj 1astaj tiu de la genro Anopheles, kiu vehik1as malarion en Afriko
(Mayr 1977). Pri kriptospecio, studoj okazas öefe öe insektoj, öar en
tiu k1aso de bestoj la fenomeno sajnas esti pli ofta 01 en aliaj k1asoj
(Mayr 1977). Esploroj pri lokustoj (Orthoptera) kaj papilioj
(Lepidoptera) multon k1arigis por la studoj de heredigo ligita a1
sekso (Carvalho 1982), inter aliaj specioj, La papilioj havas apartan
gravecon en 1a studado de naturselekto kaj evo1uo per iliaj kamuflaj
kaj mimetismaj reprezentantoj (ekz. kiel ni menciis supre).

Papilioj, lokustoj kaj skaraboj (Coleoptera) estas tre taügaj orga-
nismoj por studi transsendadon de genetikaj informoj. Iliaj koloroj -
öefe en papilioj kaj skaraboj - estas kontrolataj de genaj aleloj, kiuj
povas esti malkovrataj per simp1a krucado de 1a individuoj e1 diversaj
generacioj.

Per tiu fenotipa karakterizo, kiel koloro kaj formo, oni trovas
esencajn elementojn, riöajn materialojn por klarigi 1a fenomenon de
heredado de la karakterizo kaj kiel ili povas interveni, bone aü
malbone, en la vivon de 1a organismoj, Tiuj karakterizoj taügas
ankaü por studi biogeografion de specioj kaj kiel tio povas rezultigi
speciigon, konsekvence biodiversecon kaj biologian evoluadon.

Konkludo
EI öiu] insektoj, la ßrozofi10 estas la plej uzata dum biologiaj

esplor-eksperimentoj. Gia avantago kompare kun aliaj insektoj kaj
ceteraj animaloj por doni informojn pri naturselekto, evoluo kaj
genetiko de la populacio konsistas en gia mallonga vivociklo, gia
rapida reproduktiveco kaj gia malgrandeco.

Tiaj karakterizoj permesas a1 la genetikistoj bredi komforte en siaj
1aboratorioj etajn populaciojn de insektoj. Tio permesas a1 ili havi pli
grandan kontrolon kaj rigoron en la kaptado de inforrnoj. La graveco
de insektoj par klarigo de 1a melianismoj, per kiuj efikas la legoj de
genetiko kaj evoluo estis fundamentaj en 1a komenco de tiuj sciencoj
kaj ankoraü hodiaü estas.

Ciuj koncernaj aütoroj mencias studojn kaj eksperimentojn por
kompreni kaj testi diversajn hipotezojn por ekspliki 1a evoluadon de
la organismoj, heredecon kaj citogenetikon. Tiuj studoj ne nur
kontribuegis al la biologia scienco, sed ankaü farigis klasikaj en 1a
literaturo de tiuj sciencoj.
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Aktuale, la studoj pri genetiko kaj evoluo estas farataj kun la helpo
de la molekula biologio, kiu ofte donas pliajn kaj pli precizajn
informojn pri la agadformo de la genoj en la populacioj kaj specioj,
foje uzante insektojn kiel taügajn organismojn por atingi pli bonajn
konojn por 1amodernigo de la scienco.

Pri la sciencaj terminoj en "La Nova PIV"

WMA. DE SAfET
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Enkonduko
En la mezo de la jaro 2002 aperis "La Nova Plena Ilustrita Vortaro

de Esperanto" (1) - libro, kiu intertempe jam igis generale konata per
la esprimo "la nova PIV" aü ''NPIV''. Tiu libro estas fakte la dua
eldono de iu tre valora vortaro, kiu aperis jarn en 1970, kaj kiu mem
havis siajn (malpli gravajn) antaüajojn. Tiu ci nova eldonajo estas tre
kontente bonvenigita en multaj Esperanto-medioj, ankaü ce multaj
sciencistoj, kaj gi jam estas generale uzata. Kompare kun la eldonajo
de antaü tri jardekoj, tiu Ci nova vortaro estas iom same ampleksa lau
la nombro de siaj pagoj (nun 1266, kompare kun 1298), sed gi estas
pli granda lau dimensioj. Krome gi estas pli abunde ilustrita per bil-
doj, kiuj öi-foje trovigas sur la koncernaj pagoj mem. La nombro de
pritraktitaj vortoj estas forte kreskinta; kaj oni konsciu ke multaj el
tiuj novaj vortoj estas terminoj kiuj rilatas al diversaj sciencoj - io
kio spec~ale meritas la atenton de sciencistoj kaj sciencemuloj eu la
Esperanto-afero. Krome la nombro de la konsultitaj personoj, ankaü
tiuj sur la kampe de sciencoj, multe kreskis (kvankam tio ne estas
garantio pri plibonigo). Neeviteble la rezultantaj Esperanto-terrninoj
rilate al sciencajoj (kaj pli speciale la kresko de ilia nombro) invitas
~l kelkaj konsideroj pri pluraj el la novaj terminoj, kiuj plurfoje iom
haose aperas en tiu planita lingvo, sed ankau pri kelkaj jam esprimitaj
konsideroj .

Priaütora informo
La aütoro studas biologiajn sciencojn en Universidade Federal Rural de

Pernambuco en Brazilo. Fakoj: genetiko, evoluo kaj zoologio.

Jam esprimita opiniaro pri la terminoj de la nova PIV
Rimarkinda (kaj ampleksa) aro da tiaj konsideroj pri la en NPIV ci-

titaj terrninoj jam trovigas en la teksto "Scienca Vortaro de Esperanto
(akompane al la nova PIV)", aperinta en "Scienca Revuo" Vol. 54
(2003) (1), n-ro 192. Tiu teksto estas la tuta enhavo de tiu ci unua
kajero de la sciencrevua jarkolekto 2003.
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