🌾

Дивовижні рослини і як вони нас
змінюють.

🌾

Рослини – це організми, які у своїх клітинах мають ядро і здатні
утворювати з води та вуглекислого газу поживні цукри для свого
існування. Вони неодноразово змінювали історію планети та нашої
цивілізації.

Попередники рослин ціанобактерії, розвинувши здатність
утворювати кисень як побічний продукт свого живлення, спричинили
першу катастрофу для всього живого на планеті – кисневу
катастрофу, яка відбулася 2,2 мільярда років тому.

🌬

Накопичення кисню, створеного рослинами, призвело до збільшення розмірів
організмів тварин та сприяло утворенню усіх сучасних типів цих істоту
кембрійському періоді.

Вихід рослин на сушу призвів до утворення грунтів,
закріплення субстрату та формування великої
кількості екосистем. Первісні ліси з деревовидних,
плаунів, хвощів та папоротей утворили поклади
кам’яного вугілля, поклади якого стали основою для
промислової революції, яка сформувала цивілізацію
сучасного типу.
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Рослини впливали на еволюцію комах, динозаврів та інших живих
організмів. Одомашнення рослин стало ключовою подією в розвитку
давніх людей та слугувало основою для зародження первісних
цивілізацій.

Внаслідок людської діяльності багато диких рослин та сільськогосподарських
культур мають загрозу зникнення, що несе значні небезпеки для людства.
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🌾

Úžasné rastliny a ako nás menia

🌾

Rastliny sú organizmy, ktoré majú vo svojich bunkách jadro a sú
schopné pre svoju existenciu vytvárať výživné cukry z vody a oxidu
uhličitého. Opakovane menili históriu planéty a našej civilizácie.

Predchodcovia rastlín, sinice, ktoré si vyvinuli schopnosť vytvárať kyslík
ako vedľajší produkt svojho metabolizmu, spôsobili prvú katastrofu pre
všetko živé na planéte - kyslíkovú katastrofu, ku ktorej došlo pred 2.2
miliardami rokov.

🌬

Akumulácia kyslíka vyprodukovaného rastlinami viedla k zvýšeniu veľkosti
živočíšnych organizmov a prispela k vytvoreniu všetkých moderných druhov
týchto tvorov v období kambria.

Vznik rastlín na súši viedol k vytvoreniu pôdy,
spevneniu substrátu a vzniku veľkého množstva
ekosystémov. Primitívne lesy drevín, machov,
prasličky a paprade tvorili ložiská uhlia, ktoré sa stali
základom priemyselnej revolúcie, ktorá sformovala
modernú civilizáciu.
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Rastliny ovplyvnili vývoj hmyzu, dinosaurov a iných živých organizmov.
Domestikácia rastlín sa stala kľúčovou udalosťou vo vývoji starovekých
ľudí a slúžila ako základ pre vznik primitívnych civilizácií.

V dôsledku ľudskej činnosti je mnoho voľne rastúcich rastlín a plodín
ohrozených vyhynutím, čo predstavuje pre ľudstvo značné nebezpečenstvo.

Слова:

Речення:

Земля - zem

Наша Земля була не завжди такою
як сьогодні - Naša Zem nebola vždy
taká, aká je dnes

Наша - naša
Сьогодні - dnes
Завжди - vždy

Рослини - rastliny
Створити - vytvoriť

Рослини створили багато кисню Rastliny vytvorili veľa kyslíka

Кисень - kyslík
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