


Zelené východy a západy slunce 



Tento vzácný a jedinečný obraz je meteorologický jev, který je 
viditelný pouze na několik sekund, když se slunce pomalu přiblíží 

k obzoru.  
Meteorologické podmínky musí být přesně takové, aby se sluneční 

světlo lámalo v atmosféře tak, aby bylo zelené.  



Brána do pekla, Turkmenistán 





Kráter Derweze, také nazývaný „brána do pekla“, je komín ze zemního 
plynu stoupajícího k povrchu trhlinami ve skále.  

Planoucí plamen hoří stále stejně od r. 1971, kdy byl zažehnut. 
Podobný plamen hořel v Iráku na 4000 roků a uvádí se dokonce ve Starém 

zákoně. 



Sopečná bouře  



Mraky sopečného popela produkují obrovské množství elektrického náboje.  
Ve vzácných případech se rozpoutá světle fialová bouře.  



Kulovité skály, Nový Zéland  



"Moeraki Boulders" jsou obrovské přírodní skály mající kulovitý tvar.  
Vznikly v průběhu času na pláži Koekohe. Tyto kameny se kdysi 
vytvořily pod vodou, během procesu se písek vytvrdil na kámen 

Během posledních 60 miliónů let kameny vynesla na světlo eroze.  



Věčná bouře, Venezuela  



Unikátní shluk vírů bouřkových mraků se vyviíjí do vzácné podívané 
s názvem Catatumbogewitter (špaň. Relampago del Catatumbo), a to 

pouze v ústí řeky Catatumbo do jezera Maracaibo.  
Blýskání zuří ve výšce větší než 5 km 140 až 160 dní v roce, 10 hodin 

denně, 280 krát za hodinu. Poté, co se jev objevoval nepřetržitě po celá 
staletí, přestal od ledna do dubna 2010, zřejmě v důsledku sucha. To 

vyvolalo obavy, že by to mohlo být natrvalo, ale po několika měsících se 
objevil znovu 



Great Blue Hole, Belize 



Great Blue Hole (česky Velká modrá jáma) je zatopený závrt ve 
vodách Honduraského zálivu u pobřeží Belize. Leží v centrální části 
atolu Lighthouse, má téměř dokonalý kruhový půdorys o průměru 

300 m a hloubce 124 m; je obklopena úzkým pásem pevniny. Vznikl 
během minulých dob ledových, kdy hladina moře byla výrazně nižší než 

v současnosti. Jde o závrt krasového původu, který vznikal 
rozpouštěním vápenaté horniny, utvořila se jeskyně, u které se 

následně probořil strop. Později se celá formace ocitla pod hladinou 
moře a vnitřní prostor byl vyplněn mořskou vodou. Pro obdobné 

geomorfologické útvary na pevnině se používá pojmenování „cenote“. 



Sloupy páry, Island  



Oblast kolem Hverir je geograficky neuvěřitelně aktivní. 
Strašidelné sloupy páry stoupají z vroucí vody a bahenních děr. 
V kombinaci s polární září to místo vypadá jako z cizí planety. 



Ledové jeskyně 





Ledové jeskyně jsou pomíjivé struktury formující se na okrajích ledovců 
tehdy, když tekoucí voda rozpouští ledovec.  

Ve hmotě kry je jen málo vzduchových bublin, absorbuje tak všechny 
barvy světla kromě modré. Tak led dostane svou jedinečnou barvu.  



Sloupovitý čedič 



Tyto pilíře jsou tak dokonalé, že skoro vypadají jako umělé.  
Před miliony let to byla lávová jezera, která se v průběhu času 

ochladila a rozpadla.  
Tak pilíře nabyly dech beroucí vzhled, který vidíme dnes. 



Halové jevy (Feuer-Regenbogen) 



Halové jevy zkráceně halo jsou optické úkazy, které vznikají odrazem či 
průchodem slunečních respektive měsíčních paprsků drobnými ledovými 
krystaly v atmosféře. Aby došlo ke vzniku těchto úkazů, je zapotřebí, 
aby krystalky ledu měly tvar šestiboké destičky nebo hranolku. Halové 
jevy nejčastěji spatříme, pokud oblohu z větší části pokrývají oblaka 

typu cirrostratus. 



Na věčné vlně, Brazílie 





Pororoca je přílivová vlna, která zasahuje až do řeky Amazonky 
v délce 800 km, je místy až 3-4 m vysoká. Jsou to nejdelší vlny 

na světě, vyskytující se obvykle pouze dvakrát ročně, a to 
v únoru nebo v březnu, kdy příliv a odliv Atlantiku dosáhne ústí 

Amazonky. 
Surfař z Brazílie má rekord, když jel na prkně 37 minut a 

překonal téměř 13 km.  



Migrace motýlů monarchů, USA a Jižní Amerika 





Každým rokem koncem října a začátkem listopadu stamiliony motýlů 
monarchů stěhovavých vyletí ze severu Spojených států amerických a 
Kanady, aby se v Mexiku a Uruguayi ukryli na stromech před zimou. 
Let trvá tři měsíce a během něj uletí až 5000 km! Záhadou je nejen 
jejich dlouhý let, ale především to, jak se každý rok dostanou další a 

další generace motýlů na místa, kde nikdy předtím nebyli. 



Perleťové mraky, Arktida  





Perleťové (také mezosférické nebo noční svítící) mraky jsou extrémně 
vzácné, protože za normálních okolností je ve stratosféře zcela sucho a 

nemohou se tvořit žádné mraky.  
Nicméně, v extrémně chladné zimy, kdy je zde vlhkosti dostatek, se tyto 

podivné mraky mohou vytvořit asi 20 km nad zemí. 



Čočkovité mraky, kopcovité regiony 





Tyto anomální lentikulární mraky se tvoří, když vlhký vzduch přechází 
přes hory. Vzhledem ke svému podivnému tvaru jsou tyto mraky často 

mylně považovány za UFO 



Kvetoucí poušť, Chile  





Každých pár let je vyprahlá poušť Atacama v plném květu. 
Tato velká změna probíhá, když je neobvyklé množství deště. 

Rostliny skryté hluboko v písku se probudí a vyklíčí. 



Cestující kameny, Death Valley (USA)  





Putovní kameny mají až 350 kg a pohybují se přes suchou poušť bez 
pomoci lidí nebo zvířat. 

Teprve v poslední době se toto tajemství vyřešilo. Během zimy jsou 
kameny uzavřeny ledem a když je spodina mokrá, kameny začnou 

prokluzovat a cestovat a zanechávají tyto úžasné stopy. 



Díra na obloze  



Díry na obloze jsou velké mezery uprostřed mraků.  Ty se vytvoří, 
když se ledové krystaly v oblaku začínají rozpouštět 



Malstróm   



Tento obří vír vznikne, když se oceánské proudy protínají při zvláštní 
topografii mořského dna. Vír má průměr 40 až 50 m je tak silný, že 
může ohrozit malé rybářské lodě, které u malstrómu hodlají lovit, vír 
totiž přitahuje malá mořská zvířata, za kterými se stahují tresky, 
které se jimi živí. Největším vírem je Saltstraumen mezi ostrovy 

Knaplundøya a Straumøya u norského pobřeží - na rozdíl od ostatních 
vírů nevzniká v průlivu a v zátoce, ale na otevřeném moři. 



Ledové vlasy  



Tento podivný led je měkký, když se jej dotknete, a jak již název 
napovídá, vypadá to, že vlasy rostlin. Tento vzácný jev způsobují bakterie 

Pseudomonas syringae. 
 Ty zvyšují teplotu tuhnutí vody v těchto rostlinách a když voda opouští 
zařízení a studený venkovní vzduch přichází s ní do styku, vznikají tyto 

"ledové vlasy". 



Světelné sloupy, Rusko 





Světelné sloupy mohou být viděny v extrémně chladných regionech Ruska. 
Mají svůj původ v přirozeném světle, např. měsíce nebo vycházejícího 
slunce. Toto světlo se odráží od ledových krystalů, které jsou velmi 

ploché a rovné. 



Konec 


