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Nr 4 Marzec –  Niezbadana, tajemnicza i niedostępna Ameryka Południowa.

Świat jest zdumiewającym miejscem. Ciągle trafimy na zaskakujące, z pozoru oczywiste fakty 
naukowe. Dlatego, można stwierdzić, że nasza mała planeta jest podobna do dużej, grubej 
encyklopedii czekającej dopiero na odkrycie. Trzęsienia ziemi, tsunami, tornada, erozja, zorza 
polarna… z pewnością nie są najbardziej zaskakujące. Zapraszamy w naszej gazetce na krótką 
wędrówkę w poszukiwaniu absolutnie niezwykłych dziwów natury. To niemożliwe… - sami 
zobaczcie! 

W czwartym numerze poznamy niesamowite miejsca, piękne krajobrazy oraz osobliwości 
przyrodnicze Ameryki Południowej Jest jednym z najbardziej niesamowitych kontynentów na tej 
planecie. Od cudów przyrody i unikalnych kultur po interesujące fakty historyczne – ten kontynent ma
wiele do zaoferowania.  Zapraszam do wspólnej wędrówki.

W tym numerze: Jezioro Titicaca, Machu Piachu. Inca Kola, Bazylika Las Lajes,  Solento, 
Atakama, ciekawostki

Jezioro Titicaca- tam gdzie urodziło się Słońce

Jako że jezioro Titicaca jest całkiem spore, to są na nim wyspy.
Jest ich kilka, a największa z nich nosi nazwę Isla
del Sol (Wyspa Słońca). Dlaczego? Ponieważ to właśnie tutaj urodziło się
Słońce. A przynajmniej tak mówi inkaska legenda. Bóg Viracocha, który stworzył wszechświat
wyłonił się właśnie z wód jeziora Titicaca i
w tym miejscu stworzył Słońce. Gdybyście
kiedyś się zastanawiali, skąd się Słońce
wzięło, to już wiecie A tak zupełnie serio
mówiąc, to wyspa jest fantastycznym
miejscem na relaks z dala od
peruwiańskiego i boliwijskiego zgiełku
życia codziennego ( Jezioro leży na obszarze
Peru i Boliwii)

Machu Piachu

Machu Picchu to najlepiej zachowane miasto 
Inków. Leż y w odległości 112 km od Cuzco. 
Położone jest na wysokości 2090- 2400m n.p.m., 
na przełęczy Huayna Picchu a Machu Picchu w 
peruwiańskich Andach. Machu Picchu to 
najpiękniejsze, a zarazem najbardziej tajemnicze 
miasto świata. Mimo badań prowadzonych od lat 
naukowcy nadal nie potrafią odpowiedzieć na wiele
pytań. Według nich miasto zostało wybudowane w 
XV wieku, a opuszczone zaledwie 100 lat później, 

około 1535 roku. Jego władcą był Pachacuti, dziewiąty z kolei król Inków. 



Inca Kola

   

Z Inca Kola nierozerwalnie wiąże się nazwisko Lindley. W 1910 roku 
do Limy przybył sir John R. Lindley z rodzina i niemal od razu założył 
w dzielnicy Rimac manufakturę napojów gazowanych. Początkowo 
zaspokajał tylko lokalne potrzeby okolicznych mieszkańców, ale 
powoli, powolutku interes się rozwijał.

Napój bezalkoholowy Inca Kolę wprowadzono w 1935 roku na rynek 
peruwiański. Lansowano go jako napój narodowy, umieszczając ikonę 
Inki na etykiecie. W połowie lat 40. XX wieku Inca Kola była już 
liderem rynku w Limie i stale zwiększała sprzedaż, osiągając w 1970 
roku poziom 38% udziału w rynku napojów gazowanych w Peru. Jako 
ciekawostka napój ten nie smakuje obcokrajowcom.

Bazylika Las Lajes

Bazylika Las Lajes znajduje się w południowej Kolumbii, w pobliżu granicy z Ekwadorem. Jest to 
miejsce modłów , pielgrzymek i jedno z głównych atrakcji kraju. Bazylika położona jest w Kanionie 
rzeki Guaitara w wiosce Las Lajes. Dookoła znajdują się liczne wodospady i fantastyczna dzika 
przyroda. Budynek w stylu gotyckim ma 50 metrów wysokości i mnóstwo idealnie dopracowanych 
detali. Są to wieżyczki, kamienne łuki i mury. Położenie na zboczu kanionu na wysokości 2900m 
n.p.m. sprawia że widok zapiera dech w piersiach. Kościół można zobaczyć niemalże z każdej strony. 
Nie można zobaczyć kościoła z tyłu, bo jego ścianę stanowi ta słynna skała z wizerunkiem Matki 
Boskiej.



Solento

Miasto to słynie z największych palm woskowych na świecie. Jest to też szczególne miejsce, gdyż 
znajduje się w regionie gdzie uprawia się najlepsze kolumbijskie kawy. Miasto to podobnie jak 
miasteczka Guatape czy Cartagena przyciąga turystów pięknymi kolorowo malowanymi domami.

 

Atakama

Atakama pustynia mglista to najsuchsze miejsce na Ziemi. Leży w północnej części Chile, między

Kordylierą  Nadbrzeżną  a  Kordylierą  Zachodnią.  Ciągnie  się  na  długości  900  km. Atakama  jest

bowiem tak niezwykła, że bardziej przypomina Księżyc, niż naszą planetę. Obok wyschniętych rzek

występują  kamieniste  i  piaszczyste  połacie,  solniska  i  słone bagna.  Częścią  Atakamy jest  pasmo
górskie Kordyliera Domeyko nazwane od nazwiska Polaka inż. Ignacego Domeyki, który był jednym
z pionierów naukowych badań terytorium Chile. Jeżeli  na Atakamie pojawią się opady to istnieje
możliwość zakwitu ponad 200 gatunkom roślin.

   

Dwa zdjęcia środkowe przedstawiają Atakame w czasie zakwitu wielu gatunków roślin.

Jeszcze kilka ciekawostek z Ameryki Południowej.

Jednym z przysmaków kuchni ekwadorskiej jest Cuy, czyli pieczona świnka morska. Podawana jest
razem z żabkami i pazurkami. Niektóre restauracje umożliwiają wybór żywej jeszcze świnki. No to
smacznego.



Być  może  nie  wszyscy  lubią  jej  muzykę,  ale  Barbados  może  być  z  niej  dumny.  O kim mowa?
Oczywiście  o  Rihannie,  która  urodziła  się  właśnie  na  tej  wyspie.
Piosenkarka jest  bardzo związana emocjonalnie ze swoim krajem i promuje go w każdy możliwy
sposób.  Szczególnym dniem jest 21. lutego, czyli  dzień Rihanny.  Tego dnia wszyscy mieszkańcy
wyspy mają wolne.

Boliwijczycy  obchodzą  Dzień  Wszystkich  Świętych  nieco  inaczej  niż  Polacy.  Tego  dnia  we
wszystkich domach, w których ktoś zmarł w trakcie ostatniego roku, ustawia się jego zdjęcie na stole i
przygotowuje się jego ulubione dania. Boliwijczycy wierzą, że tego dnia zmarły bliski do niech wraca,
a potrawy są dla niego, aby posilił się po długiej podróży.

Na wyspie Trynidad znajduje się Jezioro Asfaltowe będące źródłem naturalnego asfaltu. Zajmuje ono
powierzchnię 46 hektarów, zaś jego głębokość wynosi 106 metrów. Jak udało ustalić się naukowcom
powstało około 50 milionów lat temu w skutek trzęsienia ziemi. Miejsce to jest znane Europejczykom
od 1595 roku, kiedy to sir Walter Raleigh wykorzystał ciecz z jeziora do uszczelniania statków.

Aconcagua to  najwyższy szczyt  Argentyny oraz całej  Ameryki.  W języku  keczua nosi  on nazwę
Acconcahuac, co w tłumaczeniu oznacza Kamienny Strażnik. Góra położona w Andach Południowych
wznosi się na wysokość 6960,8 m n.p.m.

Specjalnie  na  wizytę  Papieża  w  Paragwaju  w  2015  roku,  wzniesiono  ołtarz  z  32  tysięcy  kolb
kukurydzy, 200 tysięcy orzechów kokosowych i tysiąca dyń.

Jedną  z  większych  atrakcji  turystycznych
Argentyny  są  z  pewnością wodospady  Iguazu,  które  znajdują  się  na  terenie  Parku  Narodowego
Iguazu. Znajduje się tutaj 275 przepięknych wodospadów i warto poświęcić trochę więcej czasu, aby
zobaczyć to pełne uroku miejsce.

  Amazońskie  lasy  tropikalne  to  miejsce
niesamowite. Rośnie tam około 75 tysięcy rodzajów drzew i około 150 gatunków innych roślin. W
lasach tych mieszkają rdzenni mieszkańcy Amazonii. Wiele z tych plemion żyje dokładnie tak samo
jak setki lat wcześniej, bez dostępu do zdobyczy współczesnej cywilizcji.

http://www.tuitam.net/2011/07/wodospady-iguacu/


Na zakończenie – sprawdź swoją wiedzę geograficzną i rozwiąż quiz.

1.Ile państw Ameryki Południowej nie ma dostępu do morza?

- 3

- 5

- 2

2.Do kogo należą Falklandy? 

- do Wielkiej Brytanii

- do Argentyny

- do Chile

3. W którym roku wprowadzono na rynek Ince Kola?

- 1925

- 1935

- 1910

4. Która z pustyń leży w Ameryce Południowej.

- Sahara

- Namib

- Atakama

Korzystano  ze  źródeł:  wikipedia,  ,  turystyka.  wp,  obieżyświat,  tajemnice  –  świata.pl,
travelin.pl,  globalquiz,  dziedzictwo UNESCO, National  Geographic,  podróże.onet.pl,  fajne
podróże, na:Temat, poznajnieznane.pl. rzuć i jedż.pl

                                                          W następnym numerze:              Australia




