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Tiom da fungoj - en Germanujo
La nombrado de fungoj en Germanujo komencigis per la regens-

burga protestanta pastro Jakob Christian Schaeffer (1718-1790). En
4-vo1uma publikajo kun mankolorigitaj desegnajoj li listigis preskaü
400 speciojn trovitajn en Bavario, e1 kiuj C. 80 estis menciataj por 1a
unua fojo. Ankaü 1a sekva elstara germana fungoamiko estis pastro,
tiufoje e1 Hes1ando: Adalbert Rieken (1850-1924). Li jam skribis pri
2000 specioj - t.e. preskaü öiuj tiam konataj fungoj en meza Eüropo.
De 1a nuntempe konataj C. 100 000 fungospecioj ekzistas en German-
ujo 12000 mikroskope malgrandaj kaj 6000 kun fruktokorpoj nud-
oku1e videb1aj. Por bongusta vespermange tarnen sufiöas malmultaj
ekzempleroj de nur unu specio. (2003-09-]8)

Nocio eksangeligas - kiel difini specion?
Klasike, a1 specio apartenas öiuj bestoj, kiuj estas komune generad-

kapab1aj al fekundaj posteuloj. Parigo de malsamspeciuloj povas ge-
neri posteu1aron forme de hibridoj, kiuj estas nefekundaj (ekz. mulo,
1a ido de öevalino kaj azeno). Laü esplorstudoj, libere vivantaj dar-
vinfringoj (laü kiuj Darvino mem konstruis sian speciokonceptajon)
vigle parigas kaj produktas fekundajn miksulojn. Ankaü kelkaj rano-
specioj perpleksigis 1a sciencistaron. Tutbunte seksurnas ankaü la
animaloj en zoologiaj gardenoj, kie jaguare kaj leopardo, tigro kaj
leono produktas fertilan posteu1aron. Kaj tio, kio rangas öe skaraboj
kiel U11Uopaspecio, genetike malpli diferencas 01 du mamuloj aü du
birdoj de 1a sama specio. La nocio "specio" da forte eksange1igas.
(2003 -09-17)

Interna horlogo - kiom fidinda estas la karbona datado?
En morta organika materialo tiktakas, kvazaü interna horlogo, 1a

dum vivotempo stokita radioaktiva karbon-izotopo 14C, kiu malrapide
malkomponigas gis neradioaktiva l2C kaj tie1 la aktualtempa izotop-
miksajo malkasas al ni 1a agon de 1a materialo (kondiöe ke estas ko-
nataj 1a elir-rilatoj). Dum esplorekzamenado de la jarringoj de an-
tikvaj lignoj en Anatolio/Turkujo kaj öe Main-rivero/Germanujo nun
evidentigis, ke la radiokarbonaj horlogoj sajne regione malegale
funkcias: 1a 14C kvoto de la germana ligno plialtigis dum paso de
kelkaj jarcentoj (eb1e pro diferencaj kreskad-fazoj) kompare kun ekz.
tiu de 1a turka. Oni jam faris la unuan temp-indikan korektadon: la
vulkaneksplodon sur insulo Santorino oni antaüen translokigis je 100
jaroj - norne al 1560 a.K. (2003-10-02)
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La plej malgranda ulo - inter la bestetoj
De la C. 23000 konataj specioj da repti1ioj, birdoj kaj mamuloj iu

lacerto estas 1aplej malgranda. Temas pri 1acerto-liliputano, kiu vivas
en 'Karibio - malkovrita nur antaünelonge sur Beata-insulo kaj en la
najbara Dominika Respub1iko. La naneto portas la fieran sciencan
nomon Sphaerodactylus ariasae. Tiu nomo estas pli longa 01 la viv-
estajo mem: la mini-lacerto mezuras nur 16 milimetrojn - plenkreska
kompreneble. (2003-09-26)

Ek en la sudon - kiom rapide flugas birdoj?
Kiarn ni somerferiinte hejmenvenas el sudaj regionoj, tiam por la

birdoj jam "ekas": ili baldaii flugos kun diferencaj rapidecoj en siajn
dumvintrajn restadejojn - kaj ilia rapidecdiferenco estas vere miriga.
La migra falko (plongfluge kun 320 kmIh absoluta rapidec-öampio-
110!)ekzemple nur kun malimpresaj 60 km/h flugas al siaj hispanaj
sunplenaj öasregionoj, dum la - kiel "131na"malbonfamigita - anaso
survojflugas kun duobla rapideco. Ankaü la nizo, generale rigardata
kvazaü "sportflugisto", kapablas flugvojagi nur kun 40 km/h - kaj
pro tio ma1venkus granddistance kontraü la laüdire "plumpaj mo-
deloj" kiel fringo (55 km/h) , stumo (75 km/h) kaj kurierkolombo (90
km/h). Svelte kaj plej rapide survojas la apodo - kvazaü "Porsche"
inter la birdoj. Gi facile flugkapablas 150 kmJh - kaj tion longdis-
tance! La maksimuma povumo dUl11tagdistancoj de 500 km efektiv-
igas tute senpretenda birdo: 1a skolopaco. (2003-09-29)

Kastanoj el Hispanujo - kion bezonis la antikva romia mange?
Aulus Gellius, romia verkisto el la 2-a jarcento p.K. konstatis: "Par

kulinara guo de la mange la pavo devas esti e1 Samo (Samos), 1a ko-
koj el Frigo (Ph'ygia), gruo el Melo tMeloss, kapretoj el Etolio (Aet-
olia), la tinuso el Halkedono (Chalkedon), murenoj el Tarteso tTar-
tessos), ezokoj el Pesino (Pessinus), la ostroj el Tarento (Tarentum),
nuksoj el Tarso (Tarsus), konkoj el Cinujo, daktiloj el Egipto, kaj 1a
kastanoj el Hispanuja".

Kun öio ni ja deklaras nian tutplenan aprobon, kaj ni vere trovas
konsiderinda 1a ojstrobredadon por la hodiaüa suditala Tarento. Sed
la konkoj el Cinujo igas nin forte cerbumadi. En kiu kondiöo ili alve-
nis en la antikvan Roman? Kaj se ili alvenis - cu ili influis la ruinig-
an forpereon de la Romia Imperio? Car - Cu sciis la romianoj, ke
konkojn oni mangu salubre nur en monatoj kun "r"? Konkoj ja estas


