CURIOZITĂŢI
Hong Kong

Planeta Terra, plină de enigme
Cu fiecare zi ce trece
aflăm tot mai multe despre
planeta noastră, dar aceasta
nu înseamnă că vom ajunge
vreodată să o cunoaştem în
întregime. În lunga călătorie
de descoperire a acestei lumi
rămâne o curiozitate nesfârşită
şi mare entuziasm…
l în 1848, timp de 30 de ore,
apa Cascadei Niagara a dispărut
de pe stâncile abrupte: la 50 de km
în amonte, o barieră de gheaţă a
blocat complet râul.
l înconjurat de munţi, Hong
Kong-ul nu a găsit prea mult
spaţiu liber pe malul mării, astfel
că s-a dezvoltat pe verticală şi a
reuşit să aibă cei mai mulţi zgârienori (clădiri având peste 100 m
înălţime) din lume (2354), de trei
ori mai mulţi decât în New York
şi de patru ori mai mulţi decât în
Tokio.
l în localitatea Brignoles din
Franţa a plouat în 1973 cu…
broscuţe; o coloană de aer cu
circulaţie rapidă a ridicat sute de
amfibieni dintr-o zonă mlăştinoasă
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şi i-a aruncat peste oraşul din
Provence.
l aproape 90 la sută din
populaţia lumii trăieşte în emisfera
nordică şi tot aici se mai poate vorbi
despre superlative demografice numărul total al locuitorilor Chinei
şi ai Indiei este egalat de cel al
tuturor locuitorilor din 22 de ţări
din topul celor mai populate.
l nu Muntele Everest (8.848
m) deţine cea mai mare înălţime
din lume, ci Mauna Kea din Hawaii

Muntele Stone din S.U.A.

(10.206 m); primul e cel mai înalt
de pe uscat, însă măsurat de la baza
sa de pe fundul oceanului, muntele
hawaian trece primul în top.
l Oceanul Pacific conţine peste
jumătate din întreaga apă sărată din
lume.
l peretele de granit al Muntelui
Stone din S.U.A. (Georgia) expune
cel mai mare basorelief din lume,
un memorial înfăţişându-i pe trei
lideri ai Confederaţiei Statelor
Americane din timpul Războiul

Civil; o potecă în trepte, lungă de
2 km, şi telecabinele urcă până pe
vârful rotund al acestui munte.
l cea mai înaltă cascadă a lumii,
Angel (Venezuela), are aproape un
kilometru înălţime şi cade direct
la baza muntelui, fără a mai trece
vreo treaptă de stâncă. Numele ei
vine de la pilotul american Jimmie
Angel, care a survolat pentru prima
dată zona în 1921, cu un avion
comercial.
l în părţile nordice ale Suediei,
fenomenul „nopţilor albe” se
observă în lunile mai-iulie; o
perioadă bună pentru a vizita
ultimele mari ţinuturi sălbatice ale
Europei.
l dacă vreţi să vedeţi cea mai
mică focă a lumii, trebuie să ajungeţi
la Baikal (Rusia), cel mai adânc lac
de pe glob (1.642 m) şi, totodată,
cea mai mare rezervă de apă dulce.
l în 1947, câteva din vârfurile
Alpilor Elveţieni s-au colorat întrun roz pal: zăpada munţilor s-a
amestecat cu praful roşu saharian,
adus de o violentă furtună de nisip
din deşertul Algeriei.
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