
Кордицепс купить

Років десять тому еколог Келлі Хоппінг їхала за тибетським перевалу, як раптом її 
китайський колега попросив зупинити машину, вискочив і попрямував до торгової лавочці. 
Повернувся він зі зв'язками висушених дохлих гусениць, з чиїх голів стирчали гриби, немов 
роги у єдинорогів. У його матері був рак, і за 250 таких мумій він заплатив тисячу доларів. 
«У мене стався вибух башки», - згадує Хоппінг.

Якісні гусениці з грибами продаються за ціною $ 140. 000 за кіло в Пекіні - втричі дорожче 
золота. Фото (тут і нижче): Kelly Hopping.
Кордицепс китайський (Ophiocordyceps sinensis) - родич тропічного гриба-паразита, який 
перетворює мурашок на зомбі, тільки живе він в Тибеті і Гімалаях і вражає гусениць 
Тонкопряд Thitarodes. Гриб здавна застосовується в традиційній китайській медицині, але в 
останні десятиліття попит на нього так виріс, що продається він навіть не на вагу золота, а в 
три рази дорожче. Це найдорожчий паразит в світі. І коштує він явно більше, ніж ти.
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Сотні тисяч тибетців живуть за рахунок продажу цих грибів. У багатьох сільських районах це
єдине джерело доходу. Люди підлаштовують своє життя під урожай, в деяких школах навіть 
розклад канікул складається так, щоб учні мали можливість збирати гриби. Але попереду 
чекають непрості часи. Через надмірне збору і потепління клімату дорогоцінних паразитів 
стає все менше і менше. Грибний міхур погрожує лопнути. Під загрозою і цілий уклад 
місцевого життя. «Я питала людей: зайнялися б ви чимось іншим, якби могли? Багато 
відповідали: так, якби був інший спосіб заробітку, але у мене немає іншого вибору », - 
ділиться Хоппінг.

Гриб заражає гусениць влітку, коли вони під землею харчуються корінцями рослин. Восени і 
взимку він росте в їхніх тілах, повільно пожираючи їх зсередини. З весняним снеготаем гриб 
примушує своїх напівмертвих господарів повзти до денної поверхні і, як тільки гусениці 
побачать сонце, проростає крізь їхні голови, сповнений радості і суперечка. Місцеві жителі 
називають його «ярцагунбу» - «взимку черв'як, влітку трава» по-тибетські.

Зовнішнім виглядом бурі тіла китайського кордицепса нагадують суцвіття осок, що ростуть 
на альпійських луках Тибетського нагір'я, і розгледіти їх в траві непросто. Ще складніше 
викопати разом з гусеницями з досить щільного дерну - для цього використовують ножі. 
Випадково відламаний від гусениці гриб миттю втрачає всю свою цінність. Для збирачів це 
важка праця, але разом з тим і соціальна активність - можливість потусити з друзями в горах. 
Збір відбувається з травня по червень, після чого гриби продаються заїжджим трейдерам, які 
збувають товар через ланцюжок посередників в великі міста Китаю.

Споконвіку гриб вважався елітарним зіллям, але у вересні 1993 року китайські легкоатлетки 
несподівано побили кілька світових рекордів, і їх тренер розповів світові, що це все завдяки 
«ярцагунбу» (самі дівчата категорично заперечували поїдання грибного допінгу), а в 2003 
році пройшов слух, що гриб рятує від атипової пневмонії. В результаті попит виріс, ціни 
стали рости на 20% щорічно, і сьогодні світовий оборот паразита оцінюється в мільярди 
доларів. Гриб перестав бути ліками для імператорів і багатіїв: розродився в Китаї середній 
клас активно вживає його для профілактики всіх існуючих хвороб.

https://www.asteroid.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C


У західних медіа його часто називають «гімалайської віагрою», але Хоппінг ніколи не чула, 
щоб його в такій якості описували в Тибеті. Здебільшого його їдять для зміцнення імунітету, 
заради лікування від недуг або як ліки від старості. Антиракові властивості китайського 
кордицепса ніколи не перевірялися клінічними методами, хоча дослідники виділяли з гриба 
фармакологічні компоненти. «Він не є марним з точки зору медицини, як ріг носорога, - каже 
Хоппінг. - співставна його вартість з медичної цінністю - інше питання ».

Незважаючи на колосальну роль гриба-паразита в життя тибетців, в останні роки він відчуває
занепад. Багато хто пам'ятає з дитинства, що він зустрічався всюди, підфарбовуючи луки 
своїми плодовими тілами, не зважав особливо примітним і коштував копійки. Але в наш час 
все більше збирачів стверджують, що врожаї вже не ті. Це відбувається багато в чому через 
те, що гриби тепер гарячково збирають ще до того, як вони встигають засіяти спорами грунт. 
І як показали опитування Хоппінг, багато збирачі усвідомлюють, що самі вносять вклад в 
проблему, але альтернативи у них і немає.
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Інша причина занепаду - кліматичні зміни. Найкраще гриб росте на висоті від 3 до 5 км, де 
багато голої землі, а зими сухі і холодні. Як і гусениці, на яких він паразитує, кордицепс 
китайський адаптований до екстремального холоду - найкраще почувається при температурі 
від -15 до -5 ° С. Однак в Тибеті і Гімалаях зими за останні сорок років стали теплішими на 4 
градуси. Зазвичай гірські організми пристосовуються до потепління переселенням на більш 
високі і прохолодні ділянки, але грибам і гусеницях не так вже й багато залишилося простору
для адаптації - вони і так вже високо живуть.
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