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  غرائب وعجائب الطبيعة
 

  !الشجرة التى تأآل الناس
  

سافرت بعثة إنجليزية قبل عشرين عامًا إلى إحدى جزر المحيط الهندي وعادت تحمل أخبار عن شجرة ُيقال 
أنها تأآل الناس والحيوانات بأن تلتف أوراقها وأغصانها الهائلة على الضحية فتفترسها وتمتصها فال تترآها 

ومما قالته البعثة أن هذه الشجرة تنمو في نفس الجزيرة التي نزل فيها السندباد .. د أن تصبح هيكًالإال بع
  ..البحري وقص عنها الغرائب والعجائب المعروفة

ويعتقد السكان هناك بأن أرواح أجدادهم وآلهتهم متقمصة في أوراق هذه الشجرة، ولذلك تجدهم يعبدونها 
أما آيف يتقدم الشخص من .  ذبيحة مختارة على الهيكل، هيكل األجداد واآللهةويقدسونها وُيقدمون إليها

الشجرة المقدسة، فيلخص بأنه يرى في نومه انه واقف تحتها، يكفي أن يحلم بها فيتقدم في اليوم التالي 
 من اآللهة والويل لمن ينكر ذلك منهم فإنه بإعتقادهم يصبح منبوذًا.. ويعترف للكاهن بأن اإلختيار وقع عليه

  .وتحق عليه لعنتها األبدية
  

  بيت في شجرة 
  

ينمو في أواسط أفريقيا وأستراليا نوع من الشجر آبير الحجم يمتاز بتجويف آبير في جذعه ولذا يتخذه 
  .األهالي هناك مسكنًا لهم

  
  أطول شجرة عيد ميالد

  
مترًا وقد تم إقتطاعها من شجرة تنَّوب  ٤٤،٣٤=  قدمًا ٢٢١أطول شجرة في العالم لعيد الميالد بلغ إرتفاعها 

=  قدمًا ٨۵ وأطول شجرة عيد ميالد ُشيدت في بريطانيا بلغ إرتفاعها ١٩۵٠.واشنطن عام » دوجالس«
  ١٩۶۵. مترًا وهي مقتطعة من شجرة بيسية من النرويج وذلك في لندن عام ٢۵٫٩٨

  
  أقدم شجرة في العالم 

  
 الواليات المتحدة - قدمًا فوق سطح البحر في نيفادا ١٠٫۶۵آانت شجرة صنوبر نمت على إرتفاع 

 الجبال - عامًا أما أآبر األشجار الحية سنًا فهي شجرة صنوبر في آاليفورنيا ۵١٠٠بلغ عمرها .. األمريكية
 نبتة ۴٨ انتجت هذه الشجرة ١٩۶۴وقيل أنه في شهر مارس عام ..  عامًا۴۶٠٠ وعمرها هو -البيضاء 
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  .صغيرة
  

  ي العالمأضخم غابة ف
  

 ١١٠٠أضخم مناطق الغابات في العالم تقع في شمال روسيا وتصل مساحة المناطق المشجرة إلى حوالي 
  .مليون هكتار أي حوالي ربع مساحة غابات العالم

  
  أغلى شجرة في العالم

  
ت  الواليا-واشنطن » باآي«في منطقة » جولدن« دوالر لشجرة تفاح ۵١٠٠٠أآبر ثمن ُدفع لقاء شجرة هو 

  ١٩۵٩.المتحدة األمريكية وقد إشترتها بيت حضانة لألطفال في ميسوري عام 
  

  شجرة الضحك
  

توجد في شبه الجزيرة العربية شجرة ذات ثمار صغيرة تحتوي آل ثمرة منها على ثالث حبات سوداء في 
سوداء حجم حبة البازالء وُتعرف بإسم شجرة الضحك والسبب في هذه التسمية هو أن مسحوق حباتها ال

يكفي أن يستنشق المرء منه عدة مرات لتنتابه نوبة شديدة من الضحك » النشوق«ُيستعمل آنوع من أنواع 
  .تتحول إلى رقص وتستمر هذه الحالة حوالي نصف ساعة يروح بعدها المرء في سبات عميق

  
  النبات الذي ياآل اللحم 

  
أغرب لكنه يعيش على إلتهام اللحوم، نوع من النبات يسمى الكوبرا وهو نبات أرضي غريب وغذاؤه 

فضحاياه من الحشرات التي يجذبها إلى جناحيه المزودين برحيق حلو ورائحة جذابة، فما أن تأوي الحشرات 
  ..حشرة طريقها في الخروجإليه حتى تدخل فتحة لدى النبات وتضل ال

  .هذه الفتحة هي المصيدة وهي بمثابة المعدة التي ُتهضم وُتمتص وآأنها الجهاز الهضمي عند الحيوان
  

  :بحيرة تتنفس
  

هذه البحيرة ترتفع .. يوجد فى نيوزيالندة بحيرة آبيرة تبلغ مساحتها ثمانين آيلومترًا وعمقها أربعمائة متر
  .دقائق فهي تشبه صدر إنسان يتنفس بقوةوتنخفض بنظام آلي آل خمس 

  
  :األنهار الصغار

  
من بين األنهار الصغار نهرين بين البصرة واألهوار قيل أنه يرتفع بعض األوقات ثم ينقطع ثماني سنين وال 

ونهر في اليمن عند طلوع الشمس يجري من الشرق للغرب وعند غروبها يجري من .. يعرف عنه أحد شيء
  .الغرب للشرق

  
  :لجبال الطبيعيةا
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إن جبل المقدس جبل شريف فيه نار تضئ في الليل وتزورها الناس ويوجد جبل بالشام لونه أسود آالفحم 

ورماده أبيض يبيض الثياب وجبل سمرقند يقطر منه ماء في الصيف يصير جليدًا في الشتاء وجبل الطور إذا
  .ُحفر بأرضه ُيخرج حجارة آصورة األدميين

  
  :نأسوأ البراآي

  
 مترًا تقريبًا ١٣٠٠هو برآان فيزوف ويقع جنوب نابولي بإيطاليا وهو على هيئة مخروط يصل إرتفاعه إلى 

 م ٤٩ آيلومترات وأشهر ثوراته التي حدثت عام ٣ويبلغ قطر فوهته حوالي ..  آيلومتر٣ومحيط قاعدته 
 أي بعد ١٤٣١ثم ثورته عام .. آملهاوإستمرت الحمم الملتهبة تقذف المدن حولها ثالثة أيام حتى أفنت مدن بأ

  . ألف شخص١٨ عام ليقتل هذه المرة ما يزيد على ١۵٠٠أسوأ ثوراته األولى بحوالي 
  

  :اسوأ الزالزل المتسببة بالموت في العالم
  

أضخم أرقام الضحايا من جراء الزالزل هو ذلك الذي ضرب آل مدن البحر األبيض المتوسط في شهر يوليو
 في ٨٣٠٠٠٠ وثمة رقم غير مؤآد وهو ١١٠٠٠٠٠المعاصر لعدد الضحايا يشير إلى  واإلحصاء ١٢٠١

 أما رقم الضحايا األعظم - ١۵۵۶من جراء زلزال في يناير »  هونان- شانس -شنيس «الجزر الصينية 
وآان ..  ريختر٨٫٢ وبلغت شدته ١٩۶۶ شرق الصين وقد ضرب الصين في عام -فكان من زلزال تانفشان 

  ٤۵٠٠٠٠. وقد ُعّدل الرقم فيما بعد ليصل إلى ٤۵۵٣٤شر في ذلك آان حوالي أول رقم ُن
والزلزال األقوى الذي تسبب في خسائر مادية وبشرية هائلة آان زلزال طوآيو ويوآوهاما حيث دمر 

  . مليون جنيه إسترليني١٠٠٠ منزًال وقد ُقدرت األضرار المادية ب۵٤۵٠٠٠
  

  أطول أنهارالعالم
  

الذي يصب في جنوب األطلنطي، ونهر النيل الذي يصب في » األمازون«في العالم هو نهر أطول األنهار 
 وهو ينبوع إسمه ١٩۵٣البحر األبيض المتوسط، وتم إآتشاف المصدر الحقيقي لنهراألمازون في عام 

=  ميًال ٣٠٠٤فبلغ . ١٩۶٩.وقد تم قياس طول هذا النهر حتى مّصبه في جنوب األطلنطي عام » هورآو«
  . آم٤٤٤٠حوالي ..  ميًال٣١٣۵أما طول نهر النيل فقد بلغ حوالي ..  آم٤٣٣٣٨

  
  أقصر أنهار العالم

  
  .في مدينة لينكولين بالواليات المتحدة األمريكية» نهر دي«أقصر األنهار هو 

  
  نبع مياه عذبة في البحر

  
ياه المالحة قرب ساحل في إحدى جزر البحرين يحصل السكان على الماء العذب من نبع ينبثق وسط الم

الجزيرة لذلك تقصد إليه السفن وينزل الغواصون تحت سطح الماء حيث يمألون آوانيهم على مقربة من القاع
  قبل أن تختلط بالماء المالح
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