
 יכול,ה ולכן בקיץ, גם גשמים !בה שירדו
יו מאוחד מצוייגת. חקלאיות לקיים היתד.

 והאנשים בתנאי־האקילים, ירידה יחלה תר
ה האקלים לבעיית פיתרון למצוא נאלצו

׳שהתבס חקלאות התפתחה לפיכך משתנה.
 טכניקה יבחר. !מדרגות — טרסות יעל סה
 !איפשרה סחף, מנעה ׳ומים, ואדמה ריכזה זו

משתמ היום ועד קשים, בתנאים חקלאות
ההר.״ בהבאיזור שים

 הפך הקוף
לבן־אדס

 ללמוד גם וניתן האיזור צמחיית־ פי
מוצ אם הסביבה, ושל המורפולוגיה על •

 להסיק ניתן למשל, עצים, ישןל ׳אבקה אים
 שהי־ ומשמע יער, היה יאם יער• שם שגדל

 ליתנאי-גידולו. שהספיקה ׳גשם כמות תה
פתו !בשדות הגדלה צמחייה מגלים או!אם

 נרחבים מישורים שהיו ׳אומרת נאת חים,
 מתגבשת אלה !נתונים ׳ולפי השטח, באותו

ה של החיצונית צורתו לגבי הן תמונה,
 ויבשות. ימים שיל החלוקה לגבי הן אחור,
 הסיבות על לעמוד גם ניתן ציורה באותה

קדומים. ואתרי־מחייה לבחירת
 מספר הזה,״ במדע אותי המעניין ״החלק
 המחייה ׳סביבות את לדעת ״הוא הורוביץ,

ב־ שיחיו תרבויות לגלות !או ׳אנשים, של
 הבית בגן ביתו. בחצר בנותיו שתי את מנדנד הנרוביץהגפנים בין

אפר רימונים, אגמים, עצי־מישמש, השאר, בין מגדל, הוא
בגיגית. אותם ודורכות הענבים, את בוצרות ובנותיו אשתו וגפנים. פקניס אגוזי סקים,

 מאד, קדומות תקופות מכירים למשל, יום,
 שלו הצמחייה מבחינת הנגב נראה שבהן
 כמ׳ו או הרי־הכרמל, כמו יותר או פחות

הרי־יהודה.

ו השטח ניתוח באמצעות ״יתר-׳עלינן,
 לאתר ניתן נראה, הוא איך לדעת האפשרות

 ישבו ׳שאנשים הגיוני ׳שבהם המקומות את
 מעיינות שהיו!בהם מקומות למשל, בעבר.

 יערות בהם ׳שגדלו מקומות או ונחלים,
יוד היום ציד. על בהם לחיות היח ונותן

 התיושבוייות למצוא כדי ללכת ילאן עים
 שלהם העיקרי !שהמימצא פחד,־היסטוריות,

 קשה מאבן העשויים (יסלים בלי-צור הם
והש אותם עיבד הקדמון שהאדם מאד,

 השטח כל יעל ללסת צריך ולא בהם), מש
 ייש כן, ואם לפלינולוגיה, למוצאם.״ כדי

ה הארכיאולוגיה, לגבי מעשיות השלכות
 תרבויות של החומריים בשרידים עוסקת

אנושיות.״

 לפני בעולם הופקעו ינו!שאי-פרחים צמחים
 בגיאולו הנחשב דבר שנח, מיליון 150כ־

מוקד בתקופות מאד• מאוחרת כתקופת גיד.
 חסרי (צמתים השרכים הופיעו יותר מות

 !מסוג גופי-רגייה נבגים, היוצרים פרחים)
 צמחי־ רק חיו השרכים הופעת לפני .אחר.
העתי והם ׳בקטריות, וגם ׳אצות, כמו מים,
 שינה. מיליארד וחצי כשלושה — ביותר קים

 בסלע, הם אף !נמצאים !והבקטריות הנבנים
שבה הדרך באותה טיבם על לעמוד וניתן

מדעית גסטרונומיה
מהמסיבות בעיקר לטוב וזכורים

 הורוביץ טועם כהלכה, המצוייר במיטבח,
 בירושלים, שם־דבר הם מטעמיו ידיו. .ממאפה

',70ה־ שנות בתחילת ש.ערך והארוכות המפוארות
 הפרופסור משמר עבודתו בחדר•ין תעשיית

ה חביות בתוך מסתכל הוא בתמונת
 בית. תוצרת ובירה, יין

התמונה בתחתית והבירה. ין
וחברוני ארוס יין מוסקט, יין־רחה, לבן, יין ייו־מישמש, — שונים מסוגים ייו רקרוקי

בתקו ושונים. באיזורים קדומות, תקופות
 המין הופעת ׳להתחלת כוונתי ■קדומות פות

 מקלוון חימושה ואו שלושה לפני האנושי,
 שנוי האנושי המין הופיע שבו הזמן שנה.

 על דווקא לאו הם סשהוויכוחים במחלוקת,
 או בן־אדם, !בדיוק זה מד. על ׳אלא הגיל,

 להקות ׳והתחיל קוף להיות הפסיק הוא מתי
 המחייה סביבות את להבין מנסה אני אדם.

הטב לתנאים ■הסתגל הוא כיצד :האדם של
 ומתי אותם ■ניצל הוא ׳איך האי׳זור, של עיים
או ולשנות עליהם לפקח גם התחיל הוא
לטובתו. תם

 היה הנגב
הכרמל כמו

 מעניינת החקלאות התחלת משל, !י■
/  ל- והתרבות. האדם התפתחות לגבי ת /

 בתקופת בנגב החקלאות התפתחות דוגמד״
הי החקלאות שני. בית תקופת — הנבטים

 לחם היו תקופה. באותה מאד מפותחת תד,
 נעשו ובתקופתנו לצבירודמים, מערכות
התוצ האלה. המערכות עם לעבוד ניסיונות

 מתקר משהיו ■טובות יפחות הרבה היו אות
 גר־ של בדיקה לאחר ואמנם, הנבטים. פת

 מבחינת המקבילים בסלעים גרי-האבקד,
 שהאקלים מתברר הנבטים, לתקופת הזמן

 אחוז היום. של מזה מאד שיונה הקד, בארץ
 20׳.־ל עד 107ב־!ס היה תקופה באותה הגשם
 מתייש- התמונה ■ופיתאום היום, :משול גבוה

התיישבו לגבי הדין הוא הגיוני. באופן בת
ה־ הקדמון. האדם של פרה־הייסטורי׳ות, יות

ה״נק־ פועה, הקטנה, בתו אופני את מרתך הפרופסורפרמי מוסכניק
עומ לבית מחוץ אביה. לדברי הדוב״, פו שם על ראת

צעירותו. בימי במוסך לעבודתו זכר ידיו, במו מתקן הוא שאותן ישנות, מכוניות שתי דות

 אומר ״לגבי,״ באב׳קת־הפרחים. מטפלים
 משנה לא צמחייה, זו ״הצמחייה הורוביץ,

 מעניין אותי לא. או פרחים לה היו אם
צמח.״ מה

ה אבק  ה
הפושע של

 בפלקנולד ביותר יהימרתק החלילן ף
 ה־ יפתחום לניצולו־, דווקא שייך גיזה

קרימקגולוגקה.
 ■כדי !בד, משתמשים מקשטרתיות בחקירות

 במקום־ היה החשוד אם למשל, לגלות,
 גרגרי-האבקה בדיקת על־ידי לא, או הפשע

 הגיע איז׳ור מאיזה ׳לאתר או!ניתן בבגדיו.
 צמחייה יש ׳אקוד לסל שכן מסרים, עצם

 משלו. גרגרייאבקה יגם לכך !ובהתאם משלו,
אפ גרגרי-האבקה, של בדיקה על-ידי לכן,
 או מישהו הגיע איזיור מאיזה לדעת שר

 ארגרטלוויזיה !מגיע !אם — לדוגמה משהו.
 סמרטוטים או אבנים בתוכו ומוצאים גנוב,

 המילוי על האבקה בדיקת פי ,שעל הרי
 ההונאה, ׳נעשתה ׳איפה ׳בדיוק לברר ניתן
 לגלות אפשר ׳בארץ, ׳נעשתה לא היא ואם

■נעשתה. באירופה ׳נמל באיזה
 מונה זמן כמה לגליות ׳ניתן ,יצורו־ באותה

 או חודש בסל שיכן בשטח, ׳מסרים עצם
 באוויר, שיונים גרגרראבקד, יש עונה בכל
 בדרך שיונים. פרחים הפריחה!של עונת לפי

בשטח ונשתלו דברים אם לדעת אפשר זו
)42 בעמוד (המשך
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