
Пустеля – нескінченність піщаних дюн,
безмежність обрію з жарким сонцем,
що тане у ньому і ні краплі води
навколо. Все це цілком характерно для
звичайної пустелі, але що ви скажете
дізнавшись, що існують пустелі, які
нагадують безмовну білу Арктику:
різниця лише в тому, що замість
лютого холоду - пекуче сонце, а замість
вічних снігів - сіль і білий пісок.
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Біла пустеля



Біла пустеля — одне з найбільш

Біла пустеля

відвідуваних місць в західній частині Єгипту.
Сюрреалістичні скалисті утворення і дійсно білі

піски дивно контрастують з жовтою пустелею. Скелі
тут трапляються неймовірних відтінків - синього,
рожевого, оранжевого, вони виглядають особливо
ефектно, коли сідає сонце, а піски вночі нагадують
сніг. Якби не спека, цілком можна було б уявити, що
знаходишся в Арктиці.

Багато мільйонів років тому на місці пустелі було
море. Коли воно висохло, то після залишилися
множинні вапнякові відкладення, утворені з
кальцірованих останків морських мешканців -
планктону, равликів, амонітів, коралів. За тисячі років
вітер виточив з вапняку різні скульптури, які
нагадують білих сфінксів, кам'яних верблюдів або
міфологічних птахів. Висота деяких фігур досягає 10-
12 метрів. На жаль, несвідомі туристи зруйнували
чимало унікальних природних скульптур до того, як в
2002 році Біла пустеля була оголошена Національним
парком і тут з'явилися доглядачі.

Більшість туристів добираються до Білої пустелю з
Каїра, проїжджаючи біля 500 кілометрів на автомобілі.
До речі, на шляху до Білої пустелі мандрівники
зустрічають спочатку Чорну пустелю. Фауна Білої
пустелі небагата - тут зустрічаються фенек, газелі і
дрібні гризуни. Можна побачити каравани верблюдів.



Пустеля Ленсойс-
Мараньєнсіс



Ленсойс-Мараньєнсіс, національний парк, який
знаходиться в штаті Мараньян, в північній Бразилії є
одним з найдивовижніших і унікальних місць в світі.
Область, що охоплює близько 1000 квадратних
кілометрів, складається з білих шовковистих пісків, на
яких рівномірно розташовані нескінченні оазиси
бірюзових озер. Оскільки Національний парк Ленсойс-
Мараньєнсіс сусідить з басейном річки Амазонки, він
піддається регулярним атмосферним опадам - їх тут
випадає в 300 разів більше, ніж в Сахарі! З січня по
червень в парку ллють проливні дощі, і вода, не
встигаючи йти в грунт, накопичується в долинах між
дюнами. В результаті ми отримуємо космічний пейзаж -
йдуть за горизонт білосніжні піщані дюни, розбавлені
казковими по красі синіми і бірюзовими лагунами. Деякі
лагуни тимчасові і влітку повністю пересихають. Інші ж -
постійно діючі - навіть мають власні назви: «Lagoa Bonita»
( «Красива лагуна»), «Lagoa Azul» ( «Синя лагуна»), «Lagoa
da Esperança» ( «Лагуна надії»). Через близькість океану
тут часто дують сильні вітри, за рахунок чого дюни
переміщуються. До 80% піску знаходиться в постійному
русі, формуючи химерні візерунки на поверхні. Ця
«пустеля» дивовижна ще й тим, що тут благополучно
проживають численні представники флори і фауни. У
бірюзових лагунах плаває риба, чию ікру з океану
приносять птиці. Водяться навіть черепахи, краби і
креветки.

Пустеля Ленсойс-
Мараньєнсіс



Соляна пустеля



В Болівії є унікальне місце, де можна відчути себе
в безкрайньому космічному просторі. Це соляна пустеля
Салар де Уюні, розташована вона на півдні рівнини
Альтіплано на висоті 3650 метрів над рівнем моря.
Поверхня болівійського солончака покрита шаром
кухонної солі товщиною 2-8 метрів. Тут міститься
близько 10 млрд тон солі, з яких щорічно видобувається
близько 25 тисяч тон. Здається, що більше нічого не
може здивувати тут більше, ніж це воістину божественне
споглядання. Однак думати так рано, тому що є в Салар
де Уюні ще куточки з неправдоподібно незвичайними
пейзажами, дивлячись на які, потрапляєш в нереальний
світ живої природи. Найжвавішими місцями є лагуни, в
яких вирує життя всупереч досить некомфортно клімату.
Кожна лагуна має свій, певний колір, створюваний
мінералами. Blanca - білий водойом: так забарвлює його
борна руда; Verde має зеленуватий колір за рахунок
мідних мінералів; Celesto - яскраво-блакитна через
марганець і магній; Amarilla пофарбована в жовтий, за
рахунок сіри, яка присутня в ній, а Colorada - найгусто
заселена лагуна, пофарбована сірим, білим і червоним
кольорами. Важко повірити, але сюди прилітають
красиві рожеві фламінго. У фламінго якраз шлюбний
період. Бачити подібне видовище це неземне щастя - на
дзеркальній поверхні живе рожеве диво, що відбивається
у воді разом з білими хмарами.

За матеріалами:
https://wikiway.com/egypt/belaya-pustynya/

https://guruturizma.ru/solyanaya-pustynya-salar-de-uyuni-v-bolivii/
https://simplebeyond.com/lencois-brazil/

Соляна пустеля
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