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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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!!  ترسناکی که پرنده ھا را مجسمه می کندجھيل  

 

 که ساالنه افراد زيادی را به خود جذب می دن زيباترين محل ھای گردشگری اۀدرياچه ھا از جملجھيل ھا، بحيره ھا و 

 درياچه ۀکنند و اگر محلی برای شنا در آن ھا تعبيه شود ديگر سيلی از گردشگران را به خود جذب خواھد کرد ولی ھم

 .ھای دنيا اين خاصيت را ندارند

ز وجود دارد و گونه ھای  در کنار ھر درياچه و محلی که آب وجود داشته باشد حيات وحش پرندگان مختلف نيمعموالً 

  .موجودات در کنار درياچه جمع می شوندو  از پرندگان یمختلف

   

 

برخی از درياچه ھا تنھا به خاطر موجوداتشان معروف ھستند زيرا محيطی زيبا را به وجود می آورند اما درياچه ای 

 .که زيبا و خانوادگی باشد  بيشتر ترسناک است تا آن آنھم در دنيا وجود دارد که جو
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ه ای است که بسياری از آن ترس دارند زيرا در اطراف اين درياچه به راحتی در شمال تانزانيا درياچ" ناترون "ۀدرياچ

اين درياچه به عنوان يکی از . ی را پيدا کرد که بر اثر مواد درون آب درياچه به مجسمه تبديل شده اندئمی توان پرنده ھا

  .مخوف ترين نقاط تانزانيا شناخته می شود

 

موادی است که مصری ھا برای  آن ھمان ۀاين درياچه از خاکسترھای آتش فشانی پر شده است و مواد تشکيل دھند

 ١٠.٥ تا ٩ آن به pHی است که ئباالی عقلمواد و خاصيت اين درياچه دارای . می کردندی کردن از آن استفاده ئموميا

 .می رسد

 درجه سانتی گراد باال می رود و زندگی کردن در آن برای ھر ٦٠آب اين درياچه گاھی اوقات تا درجۀ حرارت 

بودن آن باعث می شود تا ھر موجودی خيلی سريع تبديل به  عیو کشنده باشد ھمچنين قل سخت دموجودی می توان

 .مجسمه شود

. در اطراف درياچه به راحتی می توان موجودات يا پرندگانی را مشاھده کرد که خشک شده و تبديل به مجسمه شده اند

گان را  خيلی سريع بدن پرند»ناترون« ۀب درياچآ. بيشتر شبيه به آمونياک می ماندعی آب اين درياچه با اين ميزان قل

 .ی می کندئسوزانده و آن ھا را موميا
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او در . از اين منطقه ديدن کرده است و عکس ھای جالبی از آن گرفته است" نيک برنت"اسی به نام به تازگی عک

لم دوربين را نيز به راحتی و در چند ثانيه نابود درياچه به قدری وحشتناک است که فخاطرات خود گفته است آب اين 

 .می کند

 ١٨:۴٧ ساعت ١٣٩٢ ]ميزان[ مھر١۶شنبه   سه


