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Trápí vás něco?
Více
na str.
4

Pomůže vám Zpovědnice!

ROJENÍ
’
mimozemšt anů

Není to tak dlouho,
co nejvyšší představitelé

Uvnitř listu:

3x příloha:
HOROSKOPY
A VĚŠTBY +
TV PROGRAM +
ZÁBAVA

EXISTUJÍ
TAJEMNÍ

ilumináti?
Nebezpečné
hry s lidskou
myslí

USA zveřejnili, že mají
k dispozici na 400
pozorování UFO. A tento
počet narůstá...
(Pokračování na str. 2)

Kondiciogram
najdete
na str. 2

Lucia di Moriani připravila předpověď
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu:

Panny by neměly
zbytečně utrácet
Více najdete v příloze s dalšími
horoskopy a věštbami

Prokletý
dopis
ďáblovi

Pozor na
pohanskou
magii
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39

jsou indikátory

nerostného bohatství
Lidstvo po tisíce let investuje
čas, energii i ﬁnanční prostředky na to, aby vytěžilo nerostné
bohatství v podobě ropy a uhlí, zlata a diamantů, mědi a dalších vzácných kovů, jež ukrývají hlubiny Země. Ve všech
koutech světa pátrají geologové po nových nalezištích, a to
nejen pomocí moderních a vysoce soﬁstikovaných přístrojů.
Že mohou výskyt některých
nerostů indikovat rostliny
a stromy, věděli už naši předci.
Ti například věřili, že řešetlák
a líska, pokud rostou poblíž
sebe, ukazují na ložisko drahokamů. Propletené kořeny borovice, smrku a jedle mají pro
změnu označovat místo, kde se
ukrývají zlatonosné žíly.
Geologové původně souvztažnosti mezi nerosty a rostlinami nepřikládali význam,
ovšem výzkum z posledních
desetiletí naznačuje, že to byla
chyba. A vznikl i nový vědní
obor – indikátorová geobotanika. V Austrálii a Číně byla
před časem díky ní objevena
bohatá ložiska měděné rudy,
v Americe (v Montaně) ložiska
stříbra.
Olše a břízy rostou nad ložisky uhlí
Voda, kterou rostliny kořeny
přijímají, obsahuje rozpuštěné
látky z podloží. Traviny a stromy rostoucí třeba nad ložisky
mědi tedy absorbují měděnou
vodu a nad ložisky niklu zase
vodu s niklem. Ať jsou v půdě ukryty jakékoli látky – berylium nebo tantal, lithium či
niob, thorium nebo molybden,
jejich částice se zákonitě objeví ve vodě, kterou přijímají rostliny. V každém stéble,
v každém listu se usazuje mikroskopické množství nerostných látek. A ačkoli kovy leží

v hloubce dvaceti nebo třiceti
metrů pod povrchem, rostliny na jejich přítomnost citlivě
zareagují akumulací jejich částic ve svém těle. Pokud vědci
chtějí zjistit, kolik a jaké kovy
rostlina nashromáždila, musí ji
spálit a popel podrobit analýze.
Protože silné roztoky kovů
působí na mnohé rostliny jako
jed, v oblastech ložisek kovových rud často běžná vegetace odumírá. Zůstanou jen ty
stromy a byliny, které s větším
množstvím daného kovu problém nemají. Velké množství
molybdenu snesou například
některé rostliny z čeledi bobovitých. Modřínům a divokému

rozmarýnu zase nevadí mangan a niob. Ložiska stroncia
nebo barya mohou naznačovat
vrby a břízy, neboť jejich listí
dokáže nehromadit i třicetkrát
až čtyřicetkrát větší množství
těchto kovů, než je obvyklé.
S thoriem se dobře vypořádají osiky, třešně ptačí a jedle.
V pohoří Altaj lze často nalézt vytrvalou bylinu kachim.
Tvoří porosty, které se táhnou

v širokých pásech i několik
desítek kilometrů. Ve většině
případů je v půdě pod nimi
měď. V rámci pátrání po uranu
jsou geologům rostliny rovněž
nápomocné. Na jeho přítomnost v půdě ukazují především
jalovce. Uran je zpravidla doprovázen i výskytem síry a selenu. Tedy i rostliny, které tyto
látky dobře akumulují, lze brát
v úvahu jako indikátor uranových ložisek. V některých oblastech pouště Karakum je půda pod povrchem tak nasycená
sírou, že tam kromě jednoho
konkrétního druhu lišejníku nic
neroste. Lišejníky tvoří velké
plochy, jež jsou dobře viditelné

při průzkumu krajiny z letadla.
V centru dálněvýchodní tajgy
členové jedné expedice před
lety upozornili na neobvyklý
mnohakilometrový olšovo-březový pás. A posléze
se ukázalo, že tam jsou
rozsáhlé uhelné sloje.
Na stanovištích obsahujících hodně olova prý zase
prosperují obiloviny.
Anomálie také leccos naznačí
Geologové při hledání nerostů věnují pozornost i tomu,
že některé rostliny žijící nad
rudnými ložisky mění svůj
vzhled – velikost, barvu květů nebo tvar listů a podobně.
Květy růží s abnormálně členitými úzkými okvětními lístky
mohou kupříkladu naznačovat
ložiska mědi nebo molybdenu.
V některých oblastech lze najít
obrovské osiky. Mají listy velké až třicet centimetrů. Rostou
tam, kde se vyskytuje thorium.

Obyčejné ﬁalky či macešky,
mají-li neobvykle velké květy,
mohou upozorňovat na půdu
bohatou na zinek. Rostou-li
keře borůvčí nad ložisky uranu, pak mají jejich plody nepravidelný tvar a někdy jsou
dokonce bílé či nazelenalé
místo tmavě modré.
Fytotěžba zlata
Na nalezištích zlata se vegetaci moc nedaří. Ovšem pelyněk se tam cítí výborně. Jedle
a borovice tam rovněž přežívají a jako milovníci zlata se kupodivu ukázaly také kukuřice

či nenápadná přeslička rolní,
hořčice a tabák.
Americký vědec Chris Anderson už před více než 15
lety zjistil, že když se těmto rostlinám vytvoří vhodné
podmínky, absorbují částice
zlata z půdy a ukládají ho
ve velkém množství v listech.
Ve spolupráci s indonéskými
experty začal experimentovat
a následně předvedl veřejnosti zajímavý způsob „těžby“ zlata – takzvanou fytotěžbu.
Zaměřil se na staré zlaté
doly, respektive hromady
odpadu a skládky v jejich
blízkosti, neboť v nich
zůstává určité procento
zlata. Vysadil tam rostliny, o nichž věděl, že
zlato ukládají v listech.
Když vyrostly, ošetřil půdu chemikáliemi, které zlato
v půdě rozpouštějí. Rostliny
kořeny absorbovaly zlatonosnou vodu z půdy a hromadily
drahý kov v listech a stoncích.
Aby pak Chris získal zlato
z biomasy, rostliny spálil. Určité množství kovu sice úplně
zmizelo, část ale zůstala v popelu. S tím se pak muselo dále
pracovat, neboť k tomu, aby
se získalo čisté zlato, je opět
zapotřebí
koncentrovaných
chemikálií – kyselin. Podle
Chrise Andersona se z tuny
kukuřičného popela dá získat
až 60 gramů zlata, což některé vědce láká. Jiní odborníci
se však obávají, že ekologická nebezpečí spojená s tímto
způsobem „těžby“ zlata převyšují beneﬁty.
(nam)

