Людина та гриби: фантастичні
взаємини віком у мільйони
років

🍄

Недаремно гриби — це окреме царство живої природи. Ці
фантастичні організми супроводжують нас протягом усього нашого
існування й у багатьох видах діяльності.

Їжа
Хліб, сир, кефір, соєвий соус, вино та пиво — все це
справа маленьких міцеліальних “лапок” грибів, які
опанували процес бродіння. Цукри перетворюються на
інші речовини: спирт, кислоти, вуглекислий газ. Завдяки
цьому, там не розвивались інші організми, що давало
змогу зберігати їжу значно довше.

Первісні люди
Для них гриби були не тільки поживною їжею чи
частиною ритуалів. Наприклад, мумія 45річного чоловіка Етці була знайдена зі
засушеними шматочками гриба Fomes
fometarius, який чудово загоряється. Він
настільки гарно виконував свою роль, що
згодом його використовували для гармат. До
речі, з цього ж гриба створюють фетр, який
використовують для рукоділля, аплікацій чи
вишивки.
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Медицина й антибіотики
Александр Флемінг здійснив справжню революцію,
коли з грибів відкрив перший антибіотик —
пеніцилін. Проте ще древні неандертальці
використовували шматочки плісняви для лікування
гнійних ран. А в країнах Південно-Східної Азії вже
протягом двох тисяч років у медицині
використовується гриб шиітаке. Також, близько 15%
вакцин виробляють зі спеціальних видів дріжджів, а
гриби активно застосовують у сучасній
фармакології.

Містичні загадки фараонів

😯

У листопаді 1922 року археолог Говард Картер виявив у Єгипті
практично незайману розкрадачами гробницю царя Тутанхамона. Та
протягом декількох років члени експедиції таємничо вмирали…
Насправді ж прокляття Тутанхамона виявилося звичайним
запаленням легень, що викликала пліснява після сотень років
розвитку й розмноження в гробниці.
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Člověk a houby: fantastický
vztah v průběhu milionů let

🍄

Ne nadarmo jsou houby samostatnou oblastí volně žijících živočichů.
Tyto fantastické organismy nás provázejí po celou dobu naší existence a
při mnoha činnostech.

Potraviny
Chléb, sýr, kefír, sójová omáčka, víno a pivo jsou dílem
malých mycelií hub, které zvládly proces kvašení. Cukry se
přeměňují na další látky: alkohol, kyseliny, oxid uhličitý. Díky
tomu se zde nevyvinuly žádné další organismy, a potrava tak
vydržela mnohem déle.

Primitivní lidé
Houby pro ně byly víc než jen výživnou potravinou
nebo součástí rituálů. Například mumie 45 letého
muže z Etzi byla nalezena se sušenými kousky
dokonale hořící houby Fomes fometarius. Svou
úlohu plnila tak dobře, že byla později použita pro
děla. Mimochodem, ze stejného hřibu se vyrábí
plsť, která se používá k vyšívání, aplikacím nebo
výšivkám.
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Léky a antibiotika
Alexander Fleming způsobil skutečnou revoluci, když
objevil první antibiotikum, penicilin, z hub. Ale už staří
neandrtálci používali kousky plísně k léčbě hnisavých
ran. V zemích jihovýchodní Asie se houby shiitake
používají v lékařství již dva tisíce let. Také asi 15 %
vakcín se vyrábí ze speciálních druhů kvasinek a houby
se aktivně využívají v moderní farmakologii.

Záhadná tajemství faraonů

😯

V listopadu 1922 objevil archeolog Howard Carter v Egyptě téměř
nedotčenou hrobku krále Tutanchamona. O několik let později však začali
členové výpravy záhadně umírat... Ve skutečnosti se ukázalo, že
Tutanchamonovým prokletím byl obyčejný zápal plic, který o stovky let
později způsobil, že se v hrobce rozmnožily plísně.

Слова :

Речення :

Гриби - houby

Гриби допомагають приготувати хліб
та сир.

Сир - sýr
Хліб - chléb

Houby pomáhají při výrobě chleba a
sýra.

Медицина - léky
Мікроб - mikrobů
Бджола - včela

Люди та бджоли лікуються грибами
проти мікробів.
Lidé a včely se léčí houbami proti
mikrobům.
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