Мікроорганізми як компонент екосистеми
Поряд з величезною кількістю різних видів рослин та тварин на нашій
планеті існує безліч невидимих неозброєним оком істот, що звуться
мікроорганізмами. Вони надзвичайно поширені в природі. Їх можна зустріти
в місцях, здавалося б, зовсім не пристосованих до життя: в снігах і льодах
Крайньої Півночі і в пекучих пустелях Африки, на дні океанів і в
стратосфері. Мікроби населяють ґрунт, повітря, воду, супроводять
життєдіяльність людини як друзі, беручи участь у різних корисних процесах,
або як вороги, загрожуючи життю людини, тварини, рослини. Дуже малі за
розміром, вони здебільшого мають велику енергію і беруть активну участь у
грандіозних процесах, що відбуваються в екосистемах.
Глобальна роль мікроорганізмів у підтриманні життя на Землі
визначається колосальною біохімічною роботою, яку вони виконують. Ці
невидимі істоти мінералізують органічні рештки й забезпечують рівновагу
біогенних елементів. Навчальний осібник: Ястремська, Лариса Сергіївна.
Загальна мікробіологія і вірусологія : навчальний посібник / Л. С.
Ястремська, І. М. Малиновська ; М-во освіти і науки України, Нац.
авіаційний ун-т. - К. : [б. и.], 2017. - 232 с. : іл., граф., табл дає змогу не
тільки здобути знання про світ мікроорганізмів, але й оцінити значущість
дослідження мікроорганізмів для розвитку ряду галузей сучасної біології,
біотехнології, показує величезні перспективи їх подальшого вивчення для
сучасної науки і виробництва.
Ми звикли, що з мікробами слід боротися. А якщо насправді вони наші
захисники? Книжка: Снайдер, Сакс Джессіка.
Мікроби гарні та не
дуже. Здоров’я і виживання у світі бактерій / Сакс Джессіка Снайдер ;
пер. з англ. Ярослав Лебеденко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018.
- 335,[1] с переверне наше уявлення про мікробів та гігієну. Наводячи цікаві
факти з наукових досліджень, авторка розповідає, які мікроби є гарними, а
які не дуже, звідки вони беруться і як потрапляють до нашого тіла. Чи дійсно
вони сприяють появі хвороб або, навпаки, можуть їх подолати. Як позбутися
мікробів, і чи варто взагалі це робити.
Мікроби живуть не тільки у навколишньому середовищі, вони живуть
також і всередині нас. Книга: Найт, Роб. Прислухайтесь до свого
організму. Вплив крихітних мікробів / Роб Найт, Брендан Бюлер ; пер. з
англ. Мирослави Щербатюк. - Харків : Віват, 2018. - 121,[7] с. : кол. іл.
просто вражає. Ці одноклітинні організми виявилися значно численнішими,
ніж ми думали. Вони у неймовірній кількості живуть у кожному куточку
нашого тіла і відіграють важливу роль: від них залежить наше здоров’я і
навіть наш характер. Різноманітні групи мікробних видів населяють різні
частини нашого організму, де в кожного з них своя спеціалізована функція.
Мікроби, які живуть у роті, відмінні від тих, які мешкають на шкірі чи в
кишечнику. Виявляється, ми не окремі істоти, ми – екосистеми. Завдячуючи
цим крихітним, невидимим створінням, майже на кожній сторінці книги на
вас чекають дивацтва людського організму.

Тож скільки мікробів усередині нас? Людина складається приблизно з
10 трильйонів клітин, але всередині та на поверхні нашого тіла живе близько
сотні трильйонів клітин мікробів. Так, що ж це виходить, що ми – це вже й не
ми? Науково-популярне видання:: Імер, Клер. Хто живе в тобі. Історії
мікробів, для яких ти рідний дім / К. Імер ; худ. М. -Е. Трамбле ; пер. з
англ. Г. Лелів. - К. : Моя книжкова полиця, 2019. - 35,[1] с. : кол. іл
розповість, яку суттєву роль відіграють ці маленькі організми у
фундаментальних процесах нашого життя, зокрема у процесі травлення,
імунних реакціях і навіть у нашій поведінці.
Книга: Раян, Френк. Вірусосфера: від застуди до COVID - навіщо
людству віруси / Ф. Раян ; пер. з англ. : Н. Палій, Р. Свято. - К. : Yakaboo
Publishing, 2020. - 297,[6] с. : іл. запрошує всіх бажаючих у захоплюючу і
актуальну подорож до світу вірусів, з якої ви довідаєтеся про те, чим вони є
насправді, що роблять у природі та яку роль відіграли в еволюції на Землі та
в історії людства. У своїй книжці Френк Раян робить це так, щоб читачі,
незалежно від того, мають вони попередній науковий досвід чи не знають
про віруси геть нічого, могли зрозуміти, у чому ж їх важливість для життя та
біосфери. Автор пояснює, як віруси еволюціонували паралельно з нами і
допомогли нам стати тими, ким ми є тепер.
Отже, запрошуємо всіх бажаючих до відділу документів з економічних,
технічних та природничих наук ознайомитись зі світом невидимих
мікроорганізмів, можливості яких справді безмежні.
Наталія Івахнюк,
відділ документів з економічних,
технічних та природничих наук.

