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Čo vieš o hubách
Veronika Hrašková dostala v škole za úlohu vypracovať
projekt na tému Čo vieš o hubách. Premýšľala o tom, kde získa
čo najviac zaujímavých informácií. Spomenula si, že dostala na
narodeniny knihu Vieš, že? Zaujímavosti zo sveta prírody.
Hneď sa ju pustila hľadať vo svojej knižnici. Zaprášená
vyčnievala zo spodného radu. Natešene ju vytiahla a začala
v nej listovať.
„Už to mám,“ zahĺbila sa do čítania. „Tieto informácie sú
veľmi zaujímavé. To som o hubách ešte nepočula.“ Chcete
vedieť, čo ju zaujalo? Prečítajte si úryvky z tejto knihy.
Prečo niektoré huby nosia klobúk?
Ak „zdvihneme hube klobúk“ a preskúmame jej spodnú časť,
uvidíme množstvo lupeňov alebo jemných trubičiek, v ktorých
sa nachádzajú výtrusy. Nimi sa huba
rozmnožuje, klobúk je v skutočnosti
rozsievač. Je to múdre riešenie veď
výtrusy sú pod klobúkom chránené
pred dažďom a vetrom. Keď dozrejú,
vypadávajú a tak sa rozširujú po okolí.
Kam len výtrusy dopadnú, tam môžu
pri vhodných podmienkach vyrásť nové
huby. Stačí jeden teplý dážď a už sa objavia nové klobúčiky.
Preto ľudia hovoria: Rastú ako huby po daždi.
Kedy je pleseň ušľachtilá?
Aj pleseň je huba, „klobúk“ však nenosí. Jej telo pozostáva
len z jemných hubovitých vlákien. Väčšina hubovitých vlákien
spôsobuje ľuďom len nepríjemnosti. Kto by sa nezlostil, keď
mu splesnivie kompót alebo voľne položený citrón? Existujú aj
také plesne, ktoré spôsobujú rakovinu. Nájdeme však aj
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užitočné plesne. Vo vínnych pivniciach bývajú na stenách
tmavosivé vatovité plesne. Vinári ich
neodstraňujú, naopak, ochraňujú.
Sú to ušľachtilé plesne, ktoré
udržujú v pivnici rovnomernú
vlhkosť vzduchu a tým pomáhajú
pri dozrievaní vína. Aj niektoré syry
dozrievajú v pivniciach vďaka
ušľachtilým plesniam
1. Z akého predmetu mala Veronika vypracovať projekt?
a) zo slovenčiny

b) z matematiky

c) z prírodovedy

d) z vlastivedy

2. Čo sa nachádza na spodnej časti klobúka?
a) jemné lupienky a farbičky
b) veľa tuleňov a veľa jemných trubičiek
c) množstvo lupeňov alebo množstvo jemných trubičiek

3. Čím sa huby rozmnožujú?
a) výtrusmi

b) semienkami

c) plodmi

d) hlúbikom

4. Čo potrebujú huby aby dobre rástli?
______________________________________________________________________

5. Čo je pleseň?

________________________________________

6. Kde sa môžu nachádzať ušľachtilé plesne?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Čo by mal vedieť dobrý hubár?
a) názov huby a či je huba jedlá alebo jedovatá
b) kde huby nerastú
c) ako huby spracovať a zjesť

