Що таке манна небесна і з чим її їдять?

💡

Лишайник — це симбіоз щонайменше двох організмів: гриба й водорості та/або ціанобактерії

Ми можемо зустріти лишайник на деревах, дахах будинків і
навіть на ґрунті.

Зв'язок лишайника і людини віддавна дуже міцний, адже
неодноразово лишайники допомагали людям пережити
голод. Деякі лишайники містять речовини, що за
властивостями схожі на желатин, через що з них часто
роблять желе.

У Давньому Єгипті перетерті лишайники різних кольорів
використовували як рум’яна. У багатьох країнах лишайники
застосовували як ліки, тому що вони містять антибактеріальні речовини. До
2017 року найвідоміші бренди парфумів брали лишайники за основу
аромату.

Також за розміром лишайників можна визначати вік археологічних
пам’яток, адже деякі види ростуть дуже повільно, до 1—2 мм на рік. Саме
так уперше було визначено приблизний вік статуй Моаї з острова Пасхи.

😯

Лишайники — це важливий науковий об’єкт, оскільки вони витривалі до екстремальних умов
життя. Їх неодноразово брали на Міжнародну космічну станцію та 15 діб тримали у відкритому космосі,
щоби перевірити, як саме на них впливає різка зміна температури та тиску, а також ультрафіолетове
випромінювання.
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Co to jest niebiańska manna i z czym się ją
je?

💡

Porosty to organizmy symbiotyczne, które składają się z grzyba i glonów i/lub sinic.

Możemy je zobaczyć na drzewach, dachach domów a nawet
na ziemi.

Związek między porostami a człowiekiem od dawna jest
bardzo silny, ponieważ porosty wielokrotnie pomagały
ludziom przetrwać głód. Niektóre porosty zawierają
substancje zbliżone właściwościami do żelatyny, dlatego
często robi się z nich galaretki.

W Starożytnym Egipcie jako rumieniec używano zmiażdżonych
porostów o różnych kolorach. W wielu krajach porosty są
wykorzystywane jako lekarstwo, ponieważ zawierają substancje
przeciwbakteryjne. Do 2017 roku najbardziej znane marki perfumeryjne
wykorzystywały porosty jako podstawę swojego zapachu.

Wiek stanowisk archeologicznych można również określić na
podstawie wielkości porostów, ponieważ niektóre gatunki rosną bardzo
wolno, nawet do 1-2 mm rocznie. W ten sposób po raz pierwszy określono
przybliżony wiek posągów Moai z Wyspy Wielkanocnej.

😯

Porosty są ważnym obiektem naukowym, ponieważ są odporne na ekstremalne warunki życia.
Byli wielokrotnie zabierani na Międzynarodową Stację Kosmiczną i trzymani w przestrzeni kosmicznej
przez 15 dni, aby dokładnie sprawdzić, jak wpływają na nie nagłe zmiany temperatury i ciśnienia, a
także promieniowanie ultrafioletowe.
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Слова:

Речення:

Лишайники — Porosty
Ультрафіолет, ультрафіолетове світло — Ultrafiolet

Лишайники не бояться ультрафіолету — Porosty

(światło ultrafioletowe, światło UV)

nie boją się ultrafioletu (światła ultrafioletowego).

Боятися — Bać się
Не бійся — Nie bój się

Рости — Rosnąć

(Лишайники) Ростуть дуже повільно. — (Porosty)

Дуже — Bardzo

Rosną bardzo wolno.

Повільно — Wolno (powoli)
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