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Пстрвп Маурицијус се налази
у Индијскпм пкеану.
Маурицијус нуди једиствен
прирпдни фенпмен кпји ће
вас лепптпм пставити без
даха, јединствена пптишка
илузија ппдвпднпг впдппада.
Пвај фантастишан и непбишан придпдни ефекат најлепще је
ппсматрати из ваздуха. Кад га гледате из других углпва мпжете
видети плаветнилп пкеана, мещаое тиркизне, плаве и
смарагднп зелене бпје кпје се преливају у спуст налик
впдппаду, ипак пптпуни визуелни ужитак изпстаје.

На крају сазнаое да пвп није прави впдппад ипак не умаоује
леппту пвпг "ппдвпднпг впдппада" и непбишнпсти прирпде тј на
кпји се нашин прирпда ппиграла са пкеанпм и пбалпм.
Сара Лазаревић 7

Малдивска пстрва
представљају
шарпбнп местп на свету,
смещтенп у Индијскпм
пкеану, препунп бескрајнп
шистих и предивних плажа са
најфинијим пескпм, кпје се
убрајају међу најлепще на
шитавпм свету. Међутим, пнп
щтп Малдиве дефинитивнп
издваја пд псталих рајских
дестинација је једна крајое
непбишна ппјава кпја пвп
местп шини jпщ лепщим и
ппсебним.
Наиме, ветар и таласи са мпра ппнекад дпнесу на плаже и
припбални деп мпра милијарде фитпплактпна, кпји збпг реакције
кпја се дпгађа у оихпвим ћелијама пдају плавишасту бпју. Кад их
таласи дпнесу на пбалу цела плажа и таласи кпји је запљускују
светле прелеппм плавишастпм бпјпм.
Пвај фенпмен, је ппзнат ппд именпм биплуминисценција. Цеп пвај
призпр пдаје утисак, кап да хпдате пп звездама или пп бескрајнп
плавпм и нежнпм ппкривашу, кпји псликава сваки ващ кпрак у песку.
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Није фптпщпп, пн заиста ппстпји. Ппнекад видимп прелепу
фптпграфију прирпде и тещкп нам је да ппверујемп да такп
нещтп мпже бити стварнп. Впдппад Бигар Каскада је једна пд
прирпдних аутентишнпсти у кпју је тещкп ппверпвати.
Впдппад се налази у Румунскпј пбласти Царас Северин, и спада
у једне пд највећих впдппада у Румунији.
Литица прекривена
махпвинпм и ппдземни
извпр упптпунили су леппту
и дпживљај п впдппаду.
Занимљивп је да се пвај
впдппад налази ташнп на
пплпвини раздаљине
између екватпра и Севернпг
ппла.
Сара Лазаревић
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Једна пд најживпписнијих река на
свету. Oнa има једну пд титула "Најлепща река на свету".
Пна пдущевљава и истише се свпјим
щирпким спектарпм бпја. У пвпм
бисеру се дещава експлпзија бпја,
сваке гпдине када накраткп
прпцвета. На дну реке се налазе
алге кпје дају впди разлишите
нијансе, кап щтп су црвена, зелена,
плава, наранчаста, рпзе, жута или
брапнкаста.
Тпкпм сезпне кища, впда брзп теше,
дпк тпкпм сущне сезпне нема
дпвпљнп впде. Перипд пд некпликп
недеља, углавнпм пд септембра дп
нпвембра, најппгпднији је да
леппта реке дпђе дп изражаја.

Река се налази на ппдрушју
наципналнпг парка 'Serrania de la
Macarena', кпји је бпгат разнпликим
живим прганизмима и биљака,
измедју псталпг и са пкп 420 врсти
птица, стп га шини јединственпм
ппјавпм.
Сара Лазаревић
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Плитвичка језера су најппзнатији хрватски наципнални парк и
једини прирпдни лпкалитет на Пппису светске бащтине UNESCO-а
пд укупнп седам таквих лпкалитета у Хрватскпј. Главну атракцију
пвпг у свету јединственпг парка шини 16 малих језера међуспбнп
ппвезаних слаппвима насталих талпжеоем седре, ппсебне врсте
вапненца.

Нащи ушеници кпји су ппсетили пва неверпватна језера са
сигурнпщћу тврде да је пвај наципнални парк један пд најлепщих
места у Еврппи.
Језера су смещтена на граници двеју климатских ппдрушја:
маритимнпг и кпнтиненталнпг где се сукпбљавају наизменишни
прпдпри влажнпг маритимнпг зрака и кпнтинеталних зрашних
струја, те имају специфишну ппјаву крщке хидрпграфије кпји уз
бпгату флпру и фауну представља непрпцеоиву наушну вреднпст.
Сара Лазаревић
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Путпваоа су врлп лепа и занимљива и нама се шестп шини да су сви градпви
атрактивни и лепи дпк крпз оих кпрашамп пп први пут. Сваки град крије свпје
изазпве и свпје мрашне стране – пнп щтп се не види на први ппглед. Данас
пбилазимп предивне и фасцинантне градпве, али и најпрљавија места наще
планете.

Мумбај у Индији (Mumbai, India), познат по бoливудскoј филмскoј
индустрији и разним звездама и звездицама бори сe са великом загaђенoшћу
вaздухa и пренатрпanошћу улица и раскрсница смећем, као и вeликим
нeдостаткom јaвних тоалета.

Рио де Женеиро у Бразилу (Rio de
Janеиrо, Бразил) и прва асоцијација је
огромна статуа Христа Спаситеља који
благосиља овај град, и, наравно, карневал.
Често окарактерисан од светских путника
као један од најлепших градова света, своје
најлепше стране показује када се гледа са
Корковада, са 700 метара високог брда са
кипом Христа Спаситеља, на који се
можете одвести жичаром. Огромни
булевари и брегови иза Рио де Женеира
воде до друге страна медаље и највећег
сметлишта света које се налази се баш у
овом граду под именом Башта Грамачо.
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(Los Angeles, California), један од најпознатијих градова наше
планете, филмска долина света и град са великом концентрацијом
филмских и музичких звезда са А листе, такође се може наћи на овом
списку због нивоа загађености ваздуха, али и ласкаве титуле за
најпрљавији град Америке, коју му је доделило Америчко плућно
удружење.

Москва у Русији (Moscow, Russia), богатa историјом и културом,
jедaн оd најскуплјих грaдoвa света имa нaјпрлјавију воду
из чесме и ниво смога тoлико висок да је лети сат времена проведено
напољу једнако томе да сте попушили 60 цигарета.

Лисабон у Португалији (Lisbon, Portugal) је наjзaпaднији вeћи грaд
копненог дела Европе. Данaс пo проценама има нешто око 4600
напуштенијих зграда у самом центру града, којe су послужиле уличним
14
уметницима зa укрaшaвaњe графитима.

Људи су се од давнина селили у већа места. Разлог овакве миграције је,
углавном, економске природе, односно потрага за послом и бољим
животом..
Кренимо на мало путовање на којем ћемо сазнати који су то
најнасељенији градови на свету.

1. Токио, Јапан

Главни град Јапана је најмногољуднији град на свету. Са 34
милиона становника, укључујући и становништво Јокохаме,
Кавасакија и Саитане, Токио је најнасељенији град. Осим
што броји највише становника на свету, он је уједно и један
од најскупљих светских градова.

2. Сеул, Јужна Кореја
Гигант! То је управо ријеч којoм се може описати Сеул. Градима
невјeроватну гuстину nасељeности: 17 288 становnика по
квадрaтном километру. Сматрa се шeстим еконoмским центром на
свету, а у њему се налaзе и неки од највећих светских концерна (ЛГ,
Хyундаи, Самсунг). У њему живi 24 милiона и 400 хиљадa
становnика.
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3. Мексико Сити, Мексико
Педесетих година прошлог века, Мексико Сити је имао око три милиона
становника. Нико није помишљао да ће за шездесетак година главни град
Мексика постати један од најмногољуднијих градова на планети. У њему
живи око 23 милиона и 400 хиљада становника што чини једну петину
популације цијелог Мексика.

4. Делхи, Индија
Скоро 23.2 милиона становника живи у Делхију, једном од најзначајнијих
културних и политичких центара Индије. У њему је смјештен и државни
парламент, а округ Њу Делхи је постао престоница 1947. године, након
независности од Британаца.
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5. Мумбај, Индија
Са укупним бројем становника од 22.8 милиона, од чега 13.8 милиона живи
у урбаном подручју, Мумбај је један од најбогатијих градова у Индији.
Висок животни стандард, много виши од индијског просјека, привлачи
туристе из свих крајева свијета. У њему је и сједиште Боливуда.

6. Њујорк, САД
Градско подручје Њујорка је једно од далеко најнасељенијих на простору
САД-а. Данас је овај град један од најважнијих на свијету, са популацијом
од 22 милиона становника. Он је, такође, и симбол америчког капитализма,
слободе и демократије.
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7. Сао Пауло, Бразил
Овај велики бразилски град има око 20.9 милиона становника, а познат је по
својој јединственој архитектури, мноштву небодера, фестивала и карневала.
Овај град има и јединствени мото: “Нисам вођен, него водим!”

8. Манила, Филiпинi
Шеснаест градова и општина чинi градско пoдручје Маниле, главног gрадa
Филiпина. Назвaн Бисер Оrијента, у њему живi окo 20.7 милiона становnика,
a на овo треба доdати још милiон туриста који га посјетe сваке године.
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9. Шангaј, Кина
Шангaј jе највећи кинсеки град и по величини и по броју становnика. У
њему живи 20.6 милiона становника, a ова бројка рaсте вртоглавом брзином.

10. Пекинг, Кина
Главни град нaјмногoљудније зeмље јe велики саобрaћајни центар,
са мноштвoм пруга, путева и aутопутева. Пекинг је културни,
образовни и политички центар Кине, а у њему живи окo 19.6
милиона стaновника.

Таоа Савић II7
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Ајфелпва кула саграђен на
Марспвим ппљима у Паризу
и данас је знаменитпст и
симбпл Париза. Саграђена је
1889. кап експпнат за
Светску излпжбу ппвпдпм
прпславе стпгпдищоице
француске ревплуције. Име
је дпбип пп инжеоеру кпји
га је прпјектпвап Гиставу
Ајфелу. Данас је знашајна
туристишка атракција.

Кип слпбпде је сппменик у
Оујпрку ппзнат и ппд
називпм „Слпбпда
псветљава свет“ . Налази се
на Пстрву слпбпде и
представља ппклпн
Француске Сједиоеним
Америшким Државама кап
шин пријатељства 1886.
гпдине. Скулптпр сппменика
је Фредерик Бартплди, а
унутращоу кпнструкцију је
израдип шувени инжеоер
Гистав Ајфел
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Питале смп прпфеспра Лазу да нам ппкаже једну пазу. Кад ту се за
трен пка ствпри прпфеспрка Бпка. Хтела је да нас увери у та шуда па
нас је пдвела на путпваоа луда. Дпвела нас је у Западну пустиоу у
Египту...Наща прва дестинација била је паза "Siwa".
"Siwa" је прпжета крешоашким пределима, прирпдним извприма и
сланим језерима. У центру главнпг града Схали налазе се шудне
аветиоске рущевине кпје представљају пстатке старпг насеља
унищтенпг јаким кищама у претхпднпм веку.
Дпщле смп дп Аменпвпг
Храма, седищта главнпг
светилищта шије је услуге
кпристип Александар
Велики.. Пнп щтп нас је
највище фасциниралп, тп су
датуле и маслине кпје
"Siwa"-и дају изглед рајскпг
врта.
Свпј пут наставиле смп у правцу Бахарије. Пва паза је
најприступашнија и ппвезана је главним градпм асфалтним путем.
Крећући се ка унутрщопсти пазе, наищле смп на шетири насеља
кпја су ращтркана пкп депресије.
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Накпн прпласка крпз Бахарију, дпщле смп дп најмаое и најмаое
ппсећене пд свих паза. Фарафра је вепма ппгпдна за пне кпји впле
пдмпр и жуде за сампћпм. Пна лежи на платпу белпг песка са
чеппвима зелених травнатих ппврщина и делпвима мпшварнпг
земљищта. Путеви у песку впде из највећег села и укрщтају се са
растиоем палми кпје су нам пружале хлад у тпку дана. Нисмп мпгле
да прппустимп путпваое у Белу Пустиоу на пкп 40км пд пазе. Песак
и црнп камеое дају шудан изглед крешоашким фпрмацијама у
пблику пирамида, пешурки и ледених брегпва. Највище нас је
задивип пвај магишан предеп увеше и пред зпру.
Јелена Живанпвић
Анђела Јпвић
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Радп смп желеле да пстанемп у Фарафри, али пут нас је впдип
у Dakhla. Гптпвп да смп забправиле да пвде ппстпји пустиоа
јер је земља изузетнп плпдна. Dakhla изгледа кап непрекидни
низ палми, вртпва и бащти. Незапбилазне су биле ппсете
напущтенпј тврђави El-Qasr, некрппплису у Балату и пстацима
фарапнпвпг El Musawak-a. Ту смп затекле припреме за ппнпвнп
птвараое Римскпг некрппплиса.
Јелена Живанпвић
Aнђела Јпвић

26

Кап круна нащег путпваоа бип је пдлазак у Кharg-у. У пвпј
пази људи не живе на традиципналан нашин. Дпк смп
прплазиле крпз пазу, наищле смп на сумпрне блпкпве
зграда и унищтене булеваре кпје су карактесристика пве
пазе шија је једина сврха експлпатисаое земљищта у Нпвпј
дплини.
Сама Kharga смещтена је на ивици брда. Пвај некрппплис
садржи некпликп стптина грпбница из V века. У некима дп
оих су пшувани цртежи кпји приказују слике из Старпг и
Нпвпг Завета. Али Кharg-у вреди ппсетити највище збпг
брпјних антишких места, ппсебнп храма Хибиса.
Јелена Живанпвић
Анђела Јпвић
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Ни ми не бисмп ппверпвале да ппстпје пваква запаоујућа места
дпк нам п тпме нису испришали нащи пријатељи кпји су
прппутпвали цеп свет.
Да ли сте знали да је Кукикамата у Чилеу рудник са највећпм
прпизвпдопм бакра у свету? Днп пвпг кппа налази се на 850м
дубине.
Нећете верпвати да је једна рупа у Гватемали најппаснија и да је
2007. гпдине прпгутала некпликп кућа и узрпкпвала велики страх
кпд станпвнищтва. Пвакве рупе настају накпн кища.
Биле смп изненадјене када смп шуле да рудник дијаманата
Кимберли у Јужнпј Африци држи титулу за највећу рукпм
искппану рупу на свету. Пд 1886. дп 1914. гпдине, 5000 рудара су
кппали рупу лппатама и извадили 2772 кг дијаманата.
Јелена Живанпвић
Анђела Јпвић
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Мпжете ли замислити рупу
Мирни дубпку 535м и
прешника 1200м кпја је први и
највећи рудник дијаманата у
некадащоем СССР-у кпји је
сада напустен.
Највище пд свега су нас
изненадила Врата пакла у
Туркменистану. 1971. гпдине,
геплпзи су пткрили масивне
ппдземне резерве гаса на пвпм
месту. Када су искппаваоа
ппшела, у тренутку када је
бущилица дпдирнула чеп са
гаспм, рупа се пбрущила
стварајуци пвај велики кратер.
Да би се спрешилп птицаое
птрпвнпг гаса, пн је упаљен и
наставип је да гпри све дп
данащоих дана без престанка.
Мпжете мислити да је велика
плава рупа највећа ппдвпдна
рупа недалекп пд пбала
Белизеа. Рупа има прецник пд
300, а дубпка је 122 метра.
Фпрмирана је пд крешоака
тпкпм ппследоег леденпг
дпба.
Јелена Живанпвић
29
Анђела Јпвић

30

Спелеологија се бави истраживањем морфологије, настанка и развоја јама
и пећина. Јаме су заступљене у крашком рељефу. Крашки. Јаме су
подземни крашки облици у виду вертикалних канала. Настају деловањем
воде на кречњачке стене. Јаме могу бити дубоке до неколико стотина
метара.

У Канади, у Новој Шкотској, још 1795 је почело истраживање
мистериозне јаме и до дан данас није утврђено шта је на дну. Верује се да
се ту налази Старозаветни ковцег... Јама представља једно од
најгенијалнијих инжењерских решења и састоји се од система паралелних
канала који се са прокопавањем отварају и пуне ту јаму, тако да се
неколицина несрећника удавило покушавајући да стигну до дна.

Крашки рељеф заступљен је код нас у околини Ваљева. У овом
подручју доминирају вртаче. Различитог су облика и димензија.
Најчешће Дубина износи око 20 м. Обрасле су вегетацијом.
Земљиште је веома плодно на дну вртача.
Кречњачки рељеф заступљен је и у Словенији. Крас је кречњачки
плато у залеђу Тршћанског залива. Дуг је око 40 км, а широк око
31
13 км.

Ватрени вртлози, познати и као “ватрени дјаволи” или “ватрени торнадо”,
представљају редак феномен у којима ватра под одредјеним условима, у
зависности од температуре ваздуха и ваздушних струја, добија вертикално
убрзање и формира ватрени ротирајући стуб. Често се формирају током
пожара ниског растиња. Могу да буду високи од 10 до 70 метара и широки
до три метра, али трају само по пар минута, мада неки могу да трају и
дуже ако су ветрови довољно јаки. Вртлог се формира веома брзо и
усисава ваздух око себе. Тада наступа и кружно кретање, па се посматрачу
чини да види ватрени торнадо.

Како се вртлог уздиже постаје све тањи и све се брже врти, док сасвим не
нестане. Очевици тврде да производе звук попут борбеног авиона, а крећу
се прилично брзо без обзира на то што нема ветра. Ова појава се прилично
ретко виђа. Колика је моћ овог ватреног вретена, говори податак из 1923.
године, када је један такав торнадо, после потреса у Јапану, похарао
насељеним делом Токија и само за пар минута усмртио преко 38000 особа.
Како год, делује застрашујуће и само показује колико смо заправо ми
сићушни и ништавни када је природа у питању.

32

Посебан вид термалних извора представљају гејзири. Карактеристични с
по томе да вода избија у виду водоскока у правилним временским
интервалима избацујући врелу воду и водену пару. Јавља се на вулканско
активним местима. У подземном резервоару вода се загрева до тачк
кључања.

Највећи активни гејзир тренутно се налази у Yеллоwстонеу. Зове се
Стеамбоат. Понекад ерупције могу да досежу висину и до 90 метара.
Ерупције могу трајати од 3 до 40 минута. На том месту налазе се два
отвора који су међусобно удаљени пет метара. Ерупције су нередовне и
непредвидиве. Веће ерупције могу се појављивати у размаку од четири
дана до неколико година. Тако између 1911. и 1961. није уопште било
ерупције. Мање ерупције су чешће. Посљедњих година гејзир Стеамбоат је
имао више великих ерупција. Присутствовати већој ерупцији Стеамбоата
веома је величанствен доживљај, приликом којег млазови вруће воде и
паре уз грмљавину шикљају високо у ваздух туширајући посетиоце.
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Пбала је ппјас где се мпра и пкеани дпдирују са кппнпм. Према
разуђенпсти деле се на младе, кпје су вепма разуђене, и старе, кпје
су гптпвп правплинијске. Пбала кпстура је најппаснија пбала на
свијету. Збпг ппасних струја, ветрпва и пщтрих гребена, на оу су се
насукали мнпги брпдпви, такп да дуж целе пбале леже кпсти
пптпнулих мпрнара и плупине брпдпва.

Налази се у Африци, између пустиње Намиб и Атланског океана. Дугачка
је око 500 км, а прекривена је белим песком. Посматрано из ваздуха, она
изгледа величанствено. Избраздана је милионима пешчаних дина, између
којих израњају пустињске плоче у облику шиљака. Ове плоче се током
године могу померити до 15 м.
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- највиша температура је измерена у Ал' Азизиyаи у Либији (58 °C)
- најређе насељена земља је Мпнгплија (1 станпвник на км2)
- највише станпвника има Кина (1 133 682 501 станпвник)
- најгушче насељена земља је Мпнакп (16 000 станпвника на км2.)
- најмаое станпвника има Ватикан (1000 станпвника)
- највиши врх је Мт. Еверест или Чпмплунгма на Хималаји (8848
m)
- највећа дубина је Маријански рпв у Тихпм пцеану (-10 924 м)
- најдубља река је Нил у Египту, Судану и Уганди (6 738
килпметара)
- највеће пстрвп је Гренланд (2 175 600 км2)
- највећа је делта реке Ганга у Индији и Бангладешу (75 000 км2)
- највећи трг је Тиенанхен у Пекингу у Кини (396 606 км2)
- најстарији утврђени град је Јерихпн на Западнпј пбали у Израелу
- највећа лагуна је Лагпа дпс Патпс у Бразилу (10 145 км2)
- највећа пешчана дина је у ергу Тифернине у Алжиру (430
метара)
- најдубљи плпвидбени канал је Суески канал у Египту (163 км)
- највећа смртнпст деце на 1000 рпђених је у Авганистану (270)
-највиши впдппад на свету је Анђепски впдппад у Америци
(979м)
-најшири впдппад је Виктпријин впдппад у Африци на реци
Замбези(1,5км)
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-највећи камени тпрао на свету је Бплпва пирамида у Тихпм пкеану
(550м)
-највећи и најдубљи каопн на свету је Град каопн у Америци
(1500м)
-најппаснија пбала на свету је Пбала кпстура у Африци
-најлепща река на свету је Цанп Цристалес у Кплумбији
-најстращнији пут на свету је Хуа Шан у Кини
-највећа зграда на свету је у Ченгдуу у Кини (1,7 милипна м2)
-најзанимљивија граница на свету је измедју Хпландије и Белгије
-најстарије језерп је Балкајскп у Русији
-најппаснија рупа је се налази у Гватемали
-највећа људска искппина је рудник Пкуир у Јути (1,2 килпметра
дубпк и 4км щирпк)
-најстрмија улица је Балдwин треет на Нпвпм Зеланду (38%)
-најмаои парка на свету је Миллс Ендс у Ппртланду, Прегпн
(ппврщине 610мм)
-најхладније местп на свету је Антарктик (-88Ц)
-најлещи прирпдни базен је Хамилтпн у Тексасу
-највищи заледјени талас је на Антарктику (15м)
-највећа псматрацница за птице је у Бпграду (140м)
-најсмртпнпснији земљптрес у Кини 1556. г. (830.000 људи страдалп
-највећи активни гејзир је Стеамбпат у Yеллпwстпне-у
-најплиће мпре на свету је Азпвскп ( 12м)
-највећи Кпрални гребен се налази у Аустралији
-највећа депресија је Мртвп мпре
-најдужа граница је измедју Канаде и САД (6.416км)
-највећа криптпдепресија је Бајкалскп језерп
-најмаоа држава на свету је Ватикан (44ха)
-најщира улица је авенија 9. јула у Буенпс Аиресу (22 траке) 36
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