
  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠ7
ΦΥΣΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ: ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



  

                 Φυσικά Αξιοθέατα 
                 της Αμερικής

 Κωνσταντινίδου Νίκη
 Μηνά Βέλια 
 Μπιλάλης Γιώργος
 Μπίνη Βάσω                                       
 Σταυρίδου Εβελίνα 



  

Τροπικό Δάσος Αμαζονίου

   Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, είναι ένα τροπικό δάσος το οποίο καλύπτει το πεδίο του 
Αμαζονίου στη Νότια Αμερική. Έχει χαρακτηριστεί ως ο «πνεύμονας» του πλανήτη.



  

Η μεγαλύτερη ξηρή 
λίμνη στον κόσμο 

(Salar de Uyuni) στη 
Βολιβία

   Το Σαλάρ Ντε Ουγιούνι 
αποτελεί για την μοναδικότητα 
του ένα σημαντικό τουριστικό 
προορισμό στα υψίπεδα των 
Άνδεων στην Βολιβία. Τα μικρά 
κομμάτια γης μέσα στην αχανή 
του έκταση ονομάζονται 
«νησιά», με γνωστότερο όλων 
το Ίσλα ντελ Πεσκάδο (Νησί του 
Ψαριού)



  

 Ο παγετώνας Perito Moreno 
στην Παταγονία (Αργεντινή) 

   Ο παγετώνας 
Perito Moreno είναι ο 
μεγαλύτερος 
παγετώνας στο 
Εθνικό Πάρκο 
Παγετώνων στο 
δυτικό τμήμα της 
Αργεντινής και 
περιλαμβάνει 
συνολικά 13 
παγετώνες που 
καταλήγουν σε δύο 
μεγάλες λίμνες. 
Εκτός από 
μεγαλύτερος είναι 
ακόμη και ο πιο 
ενεργός παγετώνας, 
καθώς προχωρά 
σχεδόν δύο μέτρα 
την ημέρα.



  

   Οι Καταρράκτες Ιγκουασού  είναι μία ομάδα από καταρράκτες που δημιουργούνται από τον ποταμό Ιγκουαζού. 
Βρίσκονται στα σύνορα της πολιτείας Παρανά, που ανήκει στη Βραζιλία (20%), και της επαρχίας Μισιόνες (Misiones) 
που ανήκει στην Αργεντινή (80%). Οι καταρράκτες χωρίζουν τον ομώνυμο ποταμό  σε πάνω και κάτω Ιγκουασού.

Καταρράκτες Iguazu 
     σε Βραζιλία και 

Αργεντινη



  

 Τα χνάρια των δεινοσαύρων 
στη Βολιβία

   Στην περιοχή Sucre της Βολιβίας, στους λόφους Cal Orck’o υπάρχουν περισσότερα από 5.000 
χνάρια από 15 διαφορετικά είδη δεινοσαύρων, που έζησαν 68 εκατομμύρια χρόνια πριν. Πρόκειται 
για το μεγαλύτερο «πάρκο» απολιθωμένων αποτυπωμάτων δεινοσαύρων στον κόσμο.



  

Η λίμνη Τιτικάκα στο 

Περού και τη Βολιβία

   Η λίμνη Τιτικάκα είναι η μεγαλύτερη πλεύσιμη λίμνη στον κόσμο, που βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο 
των 3.800 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Βρίσκεται στο οροπέδιο των Άνδεων ανάμεσα στα 
σύνορα του Περού και της Βολιβίας και θεωρείται ως ιερός τόπος γέννησης του πολιτισμού των Ίνκας.



  

 Καταρράκτες του Νιαγάρα 

   Οι καταρράκτες του Νιαγάρα 
αποτελούνται από δύο μεγάλα 
τμήματα που χωρίζονται από 
το νησί Goat : οι καταρράκτες 
Horseshoe, η πλειονότητα των 
οποίων βρίσκεται στην 
Καναδική πλευρά των 
συνόρων, και των Americans 
Falls στην Αμερικανική 
πλευρά.



  

Τα σπήλαια μαρμάρου
της Παταγονίας, 

στη Χιλή και την Αργεντινή

   Τα σπήλαια μαρμάρου της Παταγονίας βρίσκονται στην 
παγωμένη λίμνη General Carrera (γνωστή αλλιώς και ως 
λίμνη Μπουένος Άιρες) και είναι το αποτέλεσμα χιλιάδων 
ετών διαβρώσεων σε ογκόλιθους από μασίφ μάρμαρο. 
Είναι προσβάσιμα μόνο με βάρκα ή καγιάκ.



  

Μαρμάρινα σπήλαια στη λίμνη 
General Carrera Χιλή  

   Η Λίμνη Carrera (πλευρά Χιλής) ή Λίμνη Μπουένος Άιρες (πλευρά Αργεντινής) 
είναι μια λίμνη που βρίσκεται στην Παταγονία  και ανήκει από κοινού στην 
Αργεντινή και στη Χιλή. Και τα δύο ονόματα είναι διεθνώς αποδεκτά. Η λίμνη είναι 
παγόμορφου προέλευσης και περιβάλλεται από την οροσειρά των Άνδεων. Οι 
αποχετεύσεις της λίμνης βρίσκονται στον Ειρηνικό Ωκεανό στα δυτικά μέσω του 
ποταμού Baker. Ο καιρός στην περιοχή αυτή της Χιλής και της Αργεντινής είναι 
γενικά κρύος και υγρός. Αλλά η ίδια η λίμνη έχει ένα ηλιόλουστο μικροκλίμα, ένα 
μοτίβο καιρού που απολαμβάνουν οι λίγοι  οικισμοί κατά μήκος της λίμνης, όπως το 
Πουέρτο Guadal και το Λος Antiguos και Perito Moreno στην Αργεντινή.



  

Το παλαιοντολογικό πάρκο Paleorrota 
                      στη Βραζιλία                                       
 



  

Τα φαράγγια Colca και Cotahuasi 
στο Περού

   Στα βορειοδυτικά των Άνδεων στο Περού 
βρίσκονται δύο από τα βαθύτερα φαράγγια 
του κόσμου, τα Cotahuasi και Colca. 
Σχηματίστηκαν από τους ομώνυμους 
ποταμούς, οι οποίοι έχουν χαράξει τη γη σε 
βάθος 4.000 μέτρων, κάνοντάς τα να έχουν 
διπλάσιο βάθος από το ξακουστό Γκραν 
Κάνυον στην Αριζόνα των ΗΠΑ.



  

Τα νησιά 
Γκαλαπάγκος του 

Εκουαδόρ 

  Τα νησιά Γκαλαπάγκος είναι από τα πιο διάσημα μέρη στον 
κόσμο, χάρη στο γεγονός ότι έχουν παραμείνει ανέγγιχτα από 
ανθρώπινη παρέμβαση και αποτελούν καταφύγιο για πολλά σπάνια 
είδη.



  

   Το Horseshoe Bend του ποταμού Κολοράντο παρομοιάζεται με πέταλο  μαιάνδρου και βρίσκεται κοντά στην 
πόλη της Αριζόνας, στις Ηνωμένες Πολιτείες.



  

Νησί Spirit 
Καναδάς

   Το Νησί Πνεύμα είναι ένα μικρό νησί στην  Maligne 
Λίμνη στο Εθνικό πάρκο Jasper . Πολλοί άνθρωποι το  συνδέουν 
με τα Καναδικά Βραχώδη Όρη. Το “ Νησί Πνεύμα” απολαμβάνει 
παγκόσμια φήμη.



  

Όρος Roraima 
Βενεζουέλα 

   Το όρος Roraima είναι το ψηλότερο επίπεδο βουνό στην 
οροσειρά Pacaraima, με υψόμετρο 2.810 μέτρα. Το βουνό αυτό 
προκαλεί δέος!! Είναι σαν ένα τεράστιο πέτρινο τραπέζι στον 
ουρανό!! Η επίπεδη επιφάνεια της κορυφής του έχει πλάτος 31 
τετρ. Χλμ. .  Ανακαλύφθηκε το 1596 από τον Sir Walter Raleigh-
Άγγλο αριστοκράτη, συγγραφέα, ποιητή και εξερευνητή.



  

Καταρράκτες Angel falls 
Βενεζουέλα 

   Ο καταρράκτης έχει γίνει γνωστός ως "Angel Falls" από τα μέσα του 
20ου αιώνα. Το όνομά του προήλθε από τον Jimmie Angel , έναν 
αεροπόρο των ΗΠΑ, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε 
πάνω από τον καταράκτη. 



  

   Το φαράγγι της Αντιλόπης 
(Antelope Canyon), βρίσκεται 
στην γη των Ινδιάνων Navajo 
στο Page της Arizona. Στην 
πραγματικότητα μοιάζει 
περισσότερο με έναν όμορφο 
ζωγραφικό πίνακα και 
λιγότερο με βράχια. 



  

Κοιλάδα 
Yosemite 

   Το Εθνικό Πάρκο 
Γιοσέμιτι (Yosemite 
National Park) βρίσκεται 
στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ 
 και εκτείνεται κυρίως στις 
κομητείες Μαριπόζα και 
Tuolumne. Το 1984 
ανακηρύχθηκε μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, ενώ είναι 
αναγνωρισμένο διεθνώς 
για τη φυσική ομορφιά 
του, τις εντυπωσιακές 
βουνοπλαγιές από 
γρανίτη, τους 
καταρράκτες, τα ποτάμια 
και τους χειμάρρους του, 
καθώς και τη 
βιοποικιλότητα που 
παρατηρείται στο πάρκο.



  

Φυσικά Μνημεία: Αξιοθέατα του 
Κόσμου

ΑΣΙΑ

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ:

 ΚΑΡΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
 ΚΑΣΑΜΠΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ
 ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ



  

Πληροφορίες Ασίας

   Η Ασία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ήπειρος που εκτείνεται 
σε επιφάνεια 44.482.144 τετρ. χλμ., που αντιστοιχεί περίπου 
στο ένα τρίτο της συνολικής επιφάνειας της γης. Αν 
εξαιρέσουμε κάποια νησιά της Ινδονησίας, ανήκει στο βόρειο 
ημισφαίριο. Τα σύνορά της ορίζονται βόρεια από το Βόρειο 
Παγωμένο Ωκεανό, νότια από τον Ινδικό Ωκεανό, ανατολικά 
από τον Ειρηνικό Ωκεανό και δυτικά από την Ερυθρά 
Θάλασσα, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, από το 
βαθύπεδο της Κασπίας και τα Ουράλια όρη. Μαζί με την 
Ευρώπη, η Ασία σχηματίζει μια ηπειρωτική μάζα, την 
Ευρασία. Επίσης, η Ασία συνδέεται με την Αφρική (μέσω του 
Σουέζ) και με την αμερικανική ήπειρο, από την οποία 
χωρίζεται βορειοανατολικά μόνο από ένα μικρό κομμάτι 
θάλασσας, το Βερίγγειο Πορθμό.



  

Χάρτης Ασίας



  

Πληροφορίες για το Τροπικό 
Δάσος Sukau

 Το τροπικό δάσος ή ζούγκλα είναι το μεγάλο και πυκνό δάσος 
των τροπικών χωρών (μέχρι 28 μοίρες εκατέρωθεν του 
ισημερινού). Βρίσκεται στην Ασία, Αυστραλία, Αφρική, Νότια 
Αμερική, Κεντρική Αμερική, το Μεξικό και σε πολλά από τα 
νησιά του Ειρηνικού.

 Συνδυάζει υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. Το αποτέλεσμα 
των συνθηκών αυτών είναι ένα όργιο βλάστησης και ζωής. Τα 
δέντρα του ξεπερνούν σε ύψος τα 50 μέτρα. Τα επίφυτα 
βρίσκονται σε αφθονία. Ελάχιστο ηλιακό φως φθάνει ως την 
επιφάνεια. Οι εποχές δεν έχουν το νόημα που έχουν σε άλλες 
περιοχές.



  

Τροπικό Δάσος Sukau, Μαλαισία



  

Λόφοι Σοκολάτας
Φιλλιπίνες

 1.770 σοκολατένιοι λόφοι με τέλειο κωνικό σχήμα 
καλύπτουν την επιφάνεια της πόλης Bohol, στις 
Φιλιππίνες. Δυστυχώς οι λόφοι δεν είναι φτιαγμένοι στ’ 
αλήθεια από σοκολάτα, σίγουρα όμως συνιστούν ένα 
ιδιαίτερο θέαμα, ιδανικό υλικό για δημιουργικές 
φωτογραφίες! Η δημιουργία τους είναι αποτέλεσμα 
ενός ασυνήθιστου γεωλογικού φαινομένου – για την 
ακρίβεια, οι θεωρίες των γεωλόγων ανά τον κόσμο δεν 
έχουν ακόμα συμφωνήσει σε ένα κοινό συμπέρασμα.



  

Λόφοι Σοκολάτας, Φιλλιπίνες



  

Ιμαλάια Νεπάλ

 Τα Ιμαλάια είναι η υψηλότερη οροσειρά της Γης. 
Βρίσκονται στην Ασία, όπου χωρίζουν την 
Ινδική υποήπειρο από το οροπέδιο του Θιβέτ. 
Ιμαλάια ονομάζεται πολλές φορές και ολόκληρο 
το ογκώδες ορεινό συγκρότημα που 
περιλαμβάνει τα κυρίως Ιμαλάια, το 
Καρακορούμ (Karakoram), την οροσειρά του 
Ινδοκούχου (Hindu Kush) και πολλές μικρότερες 
οροσειρές.



  

Ιμαλάια Νεπάλ



  

Badab-e Surt

   Badab-e Surt. Είναι μια φυσική τοποθεσία στην 
επαρχία Mazandaran στο βόρειο Ιράν, 95 
χιλιόμετρα (59 μίλια) νότια της πόλης της Sari, και 
7 χιλιόμετρα (4,3 μίλια) δυτικά του χωριού Orost. 
Περιλαμβάνει μια σειρά ενισχυθεί τραβερτίνη 
βεράντα σχηματισμούς που έχει δημιουργηθεί 
εδώ και χιλιάδες χρόνια, όπως ρέει το νερό από 
δύο ιαματικές πηγές ορυκτών ψύχεται και 
αποθέτει μεταλλεύματα ανθρακικού άλατος στην 
πλαγιά του βουνού. 



  

Badab-e Surt, Ιράν



  

Danxia, Γκανσού

 Η Landform Danxia αναφέρεται σε διάφορα τοπία που 
βρέθηκαν στη νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική 
Κίνα ότι “αποτελείται από ένα κόκκινο κρεβάτι που 
χαρακτηρίζεται από απότομους γκρεμούς”. Πρόκειται για 
ένα μοναδικό είδος πετρογραφικής γεωμορφολογίας που 
βρέθηκε στην Κίνα. Η Danxia Landform σχηματίζεται από 
το κόκκινο χρώμα ψαμμιτών και κροκαλοπαγών 
πετρωμάτων σε μεγάλο βαθμό Κρητιδικής ηλικίας. Οι 
γεωμορφές μοιάζουν πολύ με καρστική τοπογραφία που 
απαντάται σε περιοχές που κρύβεται κάτω από 
ασβεστόλιθους, αλλά δεδομένου ότι οι βράχοι που 
σχηματίζουν την Danxia είναι ψαμμίτες και κροκαλοπαγή, 
έχουν κληθεί «ψευδο-καρστικές" γεωμορφές.



  

Zhangye Danxia, Γκανσού



  

Κόλπος Χαλόνγκ

Οι ταξιδιώτες επισκέπτονται τον κόλπο Halong 
για να θαυμάσουν από κοντά τα εκπληκτικά νησιά 
από ασβεστόλιθο, τους βραχώδεις σχηματισμούς 
και τα σπήλαιά του. Λαξευμένα για αιώνες 
ολόκληρους από τον άνεμο και το νερό, η ομορφιά 
τους σου κόβει την ανάσα.



  

Halong Bay



  

Το νησί Koh Lipe

 Είναι το ποιο δημοφιλές νησί στην θάλασσα 
Andarman και βρίσκεται 70 χιλιόμετρα από τις 
ακτές της Ταϊλάνδης. Είναι ένα νησί το οποίο 
φημίζεται για τις μοναδικές παραλίες που 
προσφέρονται και για κολύμπι αλλά και για 
ελεύθερες καταδύσεις. Το νησί προσφέρει 
δυνατότητες διαμονής και σε χαμηλού κόστους 
χώρους.



  

Koh Lipe



  

Γενικά για τις Λίμνες στο Θιβέτ

 Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός εντυπωσιακών 
λιμνών που είναι διάσπαρτες στο Θιβέτ, 
δημιουργώντας σε ορισμένες περιπτώσεις πανέμορφα 
τοπία. Λίμνες αλμυρού ή γλυκού νερού, γαλάζιες ή 
πράσινες, διάφανες ή εξωτικές συνθέτουν μια 
μαγευτική ομορφιά που προκαλεί τους επισκέπτες να 
εισέλθουν σε μια ψευδαίσθηση. Κι αν σκεφτεί κανείς 
ότι το υψόμετρο είναι πάνω από 3.000 μέτρα από την 
επιφάνεια της θάλασσας, τότε καταλαβαίνει γιατί το 
τοπίο γίνεται μαγικό. Ίσως γιατί πέρα από όλα τα άλλα 
κανείς δεν περιμένει να συναντήσει λίμες τόσο ψηλά!



  

Λίμνη Yamzhog Yumco

 Λίμνη αλμυρού νερού, περίπου 70 χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικά της Λάσα. Καλύπτει μια έκταση 678 
τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται σε 
υψόμετρο 4.441 μέτρων.



  

 Θιβέτ



  

Το νησί Koh Tup

 Είναι διάσημος τουριστικός προορισμός με 
πανύψηλα τραχιά βράχια από ασβεστόλιθο,  
τυρκουάζ νερά και με απίστευτες κατάλευκες 
παραλίες. Είναι μικρό νησί το οποίο είναι 
πολυσύχναστο κατά την τουριστική σαιζόν αλλά 
προσφέρει παράλληλα πολύ μεγάλες ευκαιρίες 
για μοναδικές διακοπές.



  

  Νησί Koh Tup



  

Racha
 Θεωρείται ότι είναι εναλλακτική λύση από το 

Πουκέτ αφού βρίσκεται 12 χιλιόμετρα από το 
Πουκέτ και για τον λόγο αυτό προσφέρεται για 
μονοήμερες αποδράσεις και ειδικότερα η 
παραλία Racha Noi.



  

Racha



  

Το Νησί Koh Chang

   Είναι ένας ήσυχος προορισμός που έχει 
τρομακτικό ενδιαφέρον για όλους τους 
επισκέπτες στην Ταϊλάνδη. Το νησί είναι 
διάσημο για τις κατάλευκες παραλίες του, τις 
διαδρομές πεζοδρομίας μέσα στην ζούγκλα, 
τις καταδύσεις και την πολύ πλούσια 
χλωρίδα και πανίδα.



  

Νησί Koh Chang



  

Το Νησί Koh Phangan

     Είναι διάσημος προορισμός για moonlight 
parties (party κάτω από το φως της 
πανσέληνου). Είναι επίσης γνωστό για τις 
μοναδικές παραλίες με τους κοκκοφοίνικες και 
τα καταγάλανα νερά.



  

Νησί Koh Phangan



  

Έρημος Γκόμπι

 Η έρημος Γκόμπι , είναι μεγάλη έρημος της Ασίας. Καλύπτει 
τμήματα της βόρειας και βορειοδυτικής Κίνας και της νότιας 
Μογγολίας. Η έρημος οριοθετείται από τα όρη Αλτάι και τα 
λιβάδια και τις στέππες της Μογγολίας στα βόρεια, τον 
διάδρομο Χεχσί και το οροπέδιο του Θιβέτ στα νοτιοδυτικά, και 
τη βόρεια πεδιάδα της Κίνας στα νοτιοανατολικά. Η Γκόμπι είναι 
πιο αξιοσημείωτη ως τμήμα της Μεγάλης Μογγολικής 
Αυτοκρατορίας και ως τόπος αρκετών σημαντικών πόλεων κατά 
μήκος του δρόμου του μεταξιού. Η έρημος έχει μέγιστο μήκος 
1.600 χιλιόμετρα και πλάτος 800 χιλιόμετρα και καλύπτει 
1.300.000 χλμ², κάτι που την κατατάσσει ως την πέμπτη 
μεγαλύτερη έρημο στη Γη και τη μεγαλύτερη στην Ασία.



  

Έρημος Γκόμπι



  

Θεοδωρίδης Γιώργος του Δημητρίου

Θεοδωρίδης Γιώργος του Νικολάου

Ιωαννίδης Γιάννης

Σισούρκας Γιώργος

Χρηστίδης Χρήστος

Φυσικά Μνημεία: Αξιοθέατα Του Φυσικά Μνημεία: Αξιοθέατα Του 
ΚόσμουΚόσμου

ΕυρώπηΕυρώπη



  

Πληροφορίες που αφορούν την 
Ευρώπη



  

   Η Ευρώπη είναι η τέταρτη σε έκταση ήπειρος του πλανήτη μας. Καταλαμβάνει 
συνολικά με τα νησιά έκταση 10.500.000 τετρ. χιλ., το 7% περίπου της συνολικής ξηράς 
του πλανήτη μας. Ο πληθυσμός της, ξεπερνά τα 713.000.000 κατοίκους.



  

Μορφολογία Της ΕυρώπηςΜορφολογία Της Ευρώπης



  

Μορφολογία:
Δορυφορικός Χάρτης Ευρώπης

   Στην Κεντρική Ευρώπη, στις Άλπεις, που είναι από τις 
πιο νέες οροσειρές της Ευρώπης, βρίσκεται και το 
ψηλότερο σημείο, το Λευκό Όρος, που έχει ύψος 4.810 
μέτρα. Την ίδια περίοδο, δημιουργήθηκαν και τα 
Απέννινα, οι Δειναρικές Άλπεις, τα Καρπάθια και ο Αίμος. 
Οι υπόλοιπες οροσειρές είναι παλιότερες. Σημαντική 
επίδραση στη διαμόρφωση της Ευρώπης, όπως 
παρουσιάζεται σήμερα, είχαν και οι παγετώνες που με τις 
διαβρώσεις και τις καθιζήσεις δημιούργησαν και την 
τελική μορφή της. Ανεξάρτητα από ποια αιτία 
δημιουργήθηκε, ανάλογη είναι και η υδρογραφική της 
δομή.



  

Φωτογραφίες από τις Χώρες της 
Ευρώπης



  

Ισλανδία



  

Σπήλαιο Πάγου Στην Vatnajokull



  

0,

Ελλάδα



  

Νορβηγία



  

Ουκρανία



  

Γερμανία



  

Γαλλία



  

Κροατία

        



  

ΦΥΣΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ: ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 ΑΦΡΙΚΗ 
 ΩΚΕΑΝΙΑ
 ΑΡΚΤΙΚΗ
 ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ



  

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΟΚΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ



  

ΑΦΡΙΚΗ

Λίμνη Retba (Αφρική Σενεγάλη)

Έρημος Σαχάρα (Βόρεια Αφρική)

Λεωφόρος της Baobabs (Δυτική Μαδαγασκάρη)

Σπηλιές Cango (Νότια Αφρική)

Λίμνη Bogoria (Κένυα)

Όρος Νιραγκόνγκο (Κονγκό)



  

Λίμνη Retba

   Η Λίμνη Retba ή Lac Rose βρίσκεται 
βόρεια της χερσονήσου Cap Vert της 
Σενεγάλης βόρειο-ανατολικά του Ντακάρ. 
Ανάλογα με την ώρα της ημέρας, η λίμνη 
αλλάζει χρώμα από μωβ σε σε ένα βαθύ 
κόκκινο ροζ. Το ασυνήθιστο χρώμα του 
νερού προκαλείται από αλόφιλα αβλαβή 
βακτήρια που αναπτύσσονται στο 
περιβάλλον της λίμνης. Το χρώμα είναι 
ιδιαίτερα εμφανή κατά τη διάρκεια της 
ξηρής περιόδου. Η λίμνη είναι επίσης 
γνωστή για την υψηλή περιεκτικότητα 
αλατιού το οποίο, όπως αυτή της Νεκράς 
Θάλασσας , επιτρέπει στους ανθρώπους 
να επιπλέουν εύκολα.



  



  

Έρημος Σαχάρα

   Η Σαχάρα είναι η αμμώδης έκταση  
ερήμου καλύπτει το μεγαλύτερο 
μέρος της βόρειας Αφρικής. Πρόκειται 
για περιοχή ακαλλιέργητη και με 
δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. 
Διασχίζει την Αφρική από τον 
Ατλαντικό ωκεανό μέχρι την κοιλάδα 
του Νείλο. Εκτός της αμμώδους 
έκτασης, που παρόλα αυτά είναι και η 
μικρότερη, διαθέτει πετρώδεις 
εκτάσεις και αρκετά βραχώδη όρη.



  



  

Λεωφόρος της Baobabs

   Η Λεωφόρος ή σοκάκι της 
Baobabs είναι μια εξέχουσα 
ομάδα του Baobab δέντρα 
που ευθυγραμμίζουν το 
χωματόδρομο στην περιοχή 
Μενάμπε στη δυτική 
Μαδαγασκάρη. Το 
εντυπωσιακό τοπίο της 
αντλεί ταξιδιώτες από όλο 
τον κόσμο, καθιστώντας την 
μία από τις πιο δημοφιλείς 
τοποθεσίες στην περιοχή. 



  



  

Σπηλιές Cango

   Οι  Σπηλιές βρίσκονται  στους πρόποδες 
της σειράς Swartberg κοντά στην πόλη  
Oudtshoorn της Νότιας Αφρικής. Το κύριο 
σπήλαιο είναι ένα από τα καλύτερα και πιο 
δημοφιλή τουριστικά σπήλαια της χώρας, 
και προσελκύει πολλούς επισκέπτες από το 
εξωτερικό.  Μόνο περίπου το ένα της 
σήραγγας είναι ανοιχτή για τους 
επισκέπτες, οι οποίοι μπορεί να 
προχωρήσει μέσα στο σπήλαιο μόνο σε 
ομάδες που εποπτεύονται από έναν οδηγό. 
Τα σπήλαια περιέχουν αίθουσες και 
ασβεστολιθικούς σχηματισμούς  καθώς και 
μικρά περάσματα για το Adventure Tour. 



  

Λίμνη Bogoria
       Λίμνη Bogoria είναι μια αλκαλική 

λίμνη που βρίσκεται σε μια 
ηφαιστειακή περιοχή  νότια της 
λίμνης Baringo, Κένυα, λίγο βόρεια 
του ισημερινού. Η λίμνη είναι 
επίσης γνωστή για θερμοπίδακες 
και θερμές πηγές κατά μήκος της 
όχθης της λίμνης και στη λίμνη. Σε 
τέσσερις περιοχές γύρω από τη 
λίμνη μπορεί να παρατηρηθεί 
τουλάχιστον 10 θερμοπίδακες, που 
ξεσπούν μέχρι 5 μ. Στη λίμνη 
βρίσκουν καταφύγιο πολλά 
φλαμίνγκο, δημιουργώντας μια 
ευχάριστη εικόνα για οποιοδήποτε 
βρεθεί εκεί.



  

Όρος Νιραγκόνγκο 
     Το όρος Νιραγκόνγκο βρίσκεται στα 

ανατολικά άκρα της Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Κονγκό. Πρόκειται για 
ένα στρωματοηφαίστειο ύψους 3.470 
μέτρων, το οποίο ανήκει σε μια 
αλυσίδα ηφαιστείων της Μεγάλης 
Ρηξιγενούς Κοιλάδας, γνωστά ως 
Βουνά Βιρούνγκα, με το Νιραγκόνγκο 
να αποτελεί το υψηλότερο από αυτά. 
Το Νιραγκόνγκο είναι ένα από τα πιο 
ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη. Ο 
κρατήρας του Νιραγκόνκγο έχει πλάτος 
περίπου 2 χιλιομέτρων. Το 
Νιραγκόνγκο και το γειτονικό του 
ηφαίστειο Νιαμουραγκίρα είναι 
υπεύθυνα για το 40% των ιστορικών 
ηφαιστειακών εκρήξεων στην Αφρική.



  



  

ΩΚΕΑΝΙΑ

ΔΑΣΟΣ BELANGLO (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)

ΚΟΡΑΛΛΙΟΓΕΝΗΣ ΥΦΑΛΟΣ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)

ΝΗΣΙΑ ΚΟΥΚ (ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ)

ΝΗΣΙΑ ΦΙΤΖΙ (ΩΚΕΑΝΙΑ)

ΝΗΣΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ (ΩΚΕΑΝΙΑ)



  

Δάσος Belanglo
 Το δάσος Belanglo είναι ένα 

κατάφυτο δάσος, κυρίως πεύκα, 
αλλά κάποια φυσική δασική γύρω 
από τις άκρες στην αυστραλιανή 
πολιτεία. Συνολικό εμβαδόν του 
είναι περίπου 3.800 εκτάρια. Το 
δάσος ανήκει στην Νέα Νότια 
Ουαλία κυβέρνηση και περιέχει 
μερικά από τα πρώτα φυτεύσεις 
πεύκων στο κράτος. Το κοινό έχει 
ελεύθερη πρόσβαση στο δάσος 
διαθέτει, ρυάκι, διαβάσεις, και 
κάμπινγκ. Είναι δημοφιλής μεταξύ 
των αναβατών για ποδηλασία.



  



  

ΚΟΡΑΛΛΙΟΓΕΝΗΣ ΥΦΑΛΟΣ

 Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής 
Ύφαλος είναι ο μεγαλύτερος 
κοραλλιογενής ύφαλος στον κόσμο 
Απαρτίζεται από 2.900 
ξεχωριστούς υφάλους και 940 
νησιά, και εκτείνεται σε μήκος 
μεγαλύτερο των 2.600 χιλιόμετρων 
σε μία θαλάσσια περιοχή έκτασης 
περίπου 344.400 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων. Ο ύφαλος βρίσκεται 
στη Θάλασσα των Κοραλλίων, έξω 
από τις ακτές του Κουίνσλαντ της 
βορειοανατολικής Αυστραλίας. 
Αποτελείται και σχηματίζεται από 
δισεκατομμύρια μικροσκοπικούς 
οργανισμούς, τα Κοράλλια, ένα 
είδος πολύποδων



  



  

ΝΗΣΙΑ ΚΟΥΚ
 Οι Νήσοι Κουκ αποτελούν 

μία αυτοδιοικούμενη περιοχή, 
ελεύθερα συνδεδεμένη με 
την Νέα Ζηλανδία από το 
1901. Έχουν πληθυσμό  
19.569 κατοίκους και 
πρωτεύουσά τους είναι η 
Αβαρούα. Η υπό ανάπτυξη 
οικονομία στηρίζεται σε 
καλλιέργειες μαλακίων, 
μαργαριταριών, ένα 
εκτροφείο στρουθοκαμήλων, 
τον τουρισμό και τις 
τραπεζικές δραστηριότητες. 



  



  

ΝΗΣΙΑ ΦΙΤΖΙ

 Τα Φίτζι είναι νησιωτικό κράτος 
με συνολική έκταση 18.270 
τετρ. χλμ. και πληθυσμό. 
Περιλαμβάνει 322 νησιά, εκ των 
οποίων τα 106 κατοικούνται 
μόνιμα και 522 νησίδες. Στα δύο 
μεγαλύτερα νησιά, ζει το 87% 
του πληθυσμού. Κυριότερες 
νήσοι είναι η Βίτι Λέβου και η 
Βάνα Λέβου με έκταση μόλις 
5,5 τ.χλμ. Πρωτεύουσα είναι η 
Σούβα που βρίσκεται στη νότια 
ακτή της Βίτι Λέβου. 



  



  

Ποταμός 
Shotover,  

Ν. Ζηλανδία 



  

ΝΗΣΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ 
 Οι Νήσοι του Σολομώντα είναι 

κράτος που βρίσκεται στον 
νότιο Ειρηνικό Ωκεανό στο 
Αρχιπέλαγος του Σολομώντος. 
Πρωτεύουσα του κράτους είναι 
η Χονιάρα. Η πλειονότητα των 
κατοίκων της χώρας είναι 
Μελανήσιοι. Το 1893 η χώρα 
έγινε αποικία της Βρετανίας από 
την οποία απέκτησε την 
ανεξαρτησία της το 1978. Τα 
Βόρεια Νησιά Σολομώντα 
διαιρούνται στα ανεξάρτητα 
Νησιά του Σολομώντα και στην 
Επαρχία Μπουγκαινβίλ στην 
Παπούα Νέα Γουινέα.



  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΕΪΖΗΣ
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