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A világ egyik legnagyobb dinólelőhelye:  
Dinoszaurusz Tartományi Park 

Ez a világ egyik legnagyobb dinoszauruszmaradvány-lelőhelye.  
A Red Deer folyó völgyében helyezkedik el, és feltűnően kietlen, víz 

és szél koptatta felszínéről ismert.

Észak-Amerika az amerikai kontinens 
északi része, két országot sorolunk hozzá: Kanada és az 

Amerikai Egyesült Államok. Mivel mindkét ország nagyon 
sok természeti csodával rendelkezik, külön mutatjuk be őket. 

Nézzük először Kanada lenyűgöző természeti szépségeit!

Waterton-tavak Nemzeti Park
Ez a látványos hegytorok a vörös szikláiról kapta nevét. A 

helyet egy vöröses-lilás agyagpala (argillit) formáció alkotja. 

Abraham-tó
Ez a tó egy különleges és ritka jelenségnek ad otthont: megfagyott 
buborékoknak. Ezt a mélyben keletkezett gázok okozzák, amelyek 

a tó aljáról felfelé törnek, és mielőtt elérnék a felszínt, a nagy 
hidegben jégbe fagynak.

Egyensúlyozó szikla, Fundy-öböl
Több mint 9 m magas, de mindössze akkora alapon áll, 

mint egy kisebb asztal. Így áll már több ezer éve, sőt, egyes 
kutatók szerint néhány millió éve. 

Asgard-hegy, Baffin-sziget
Asgard a skandináv mitológiában az istenek lakóhelye. Ezt a két 

lapos tetejű sziklatornyot egy szakadék választja el egymástól. 1976-
ban Rick Sylvester kaszkadőr innen ugrott le „A kém, aki engem 

szeretett” című James Bond film kezdő jelenetében.

Hopewell-sziklák, Fundy-öböl
Az egész világon itt a legerősebb az árapály mozgása, az apály 
és dagály közti szintkülönbség elérheti a 16-20 m-t is. Az öböl 

leghíresebb képződményei a Hopewell-sziklák, különleges alakjukat 
az árapálynak köszönhetik. 

Moraine-tó 
Ez a gleccser táplálta kristálytiszta vizű tó a Banff Nemzeti Parkban található. 

Niagara-vízesés, Egyesült Államok és  
Kanada határa

A Niagara (Mennydörgő Víz) nevet az indiánok adták ennek a 
hatalmas vízesésnek. Több mint 110.000 m³ víz zúdul le rajta 

minden percben átlagos vízállás esetén. 

Kliluk-tó
Más néven Pöttyös-tó, vizének olyan magas az ásványi anyag 
koncentrációja, hogy azok kikristályosodnak, és színes, kerek 

medencéket, távolról nézve pöttyöket alakítanak ki.

Eine der größten Fundstellen von Dinosaurierfossilien 
weltweit: Dinosaurier-Provinzpark

Das ist eine der größten Fundstellen von Dinosaurierfossilien weltweit.  
Sie befindet sich im Flusstal des Red Deer Rivers und ist bekannt für  

die öde, von Wasser und Wind erodierte Oberfläche.

Nordamerika ist der nördliche Teil des ame-
rikanischen Kontinentes, zwei Länder gehören dazu: Kanada 

und die Vereinigten Staaten von Amerika. Da beide Länder über 
zahlreiche Naturwunder verfügen, werden sie getrennt darge-

stellt. Schauen wir uns zuerst Kanadas Naturschönheiten an!

Waterton-Lakes-Nationalpark
Die eindrucksvolle Gebirgsreihe erhielt den Namen dank 

seiner roten Felsen. Der Ort besteht aus einer rötlich-violetten 
Schieferton-Formation.

Moraine Lake/Moränensee
Dieser von Gletschern gespeiste See befindet sich im Banff-Nationalpark.

Abraham See
Dieser See ist die Heimat eines einzigartigen und seltenen Phänomens: 
gefrorener Luftblasen. Dieses wird durch die in der Tiefe entstandenen 

Gase verursacht, die vom Seegrund emporsteigen, und bevor sie die 
Oberfläche erreichen, frieren sie im Eis ein.

Balancing Rock, Fundy bay
Mit seiner Höhe von 9 m steht er auf einer Basis von der Größe 

eines kleinen Tisches. So steht er seit Tausenden von Jahren, 
laut einigen Forschern seit Millionen von Jahren.

Mount Asgard, Baffininsel
Asgard ist in der nordischen Mythologie der Wohnort der Götter. 

Die zwei Plateau-Gipfeln werden durch eine Kluft getrennt. Von hier  
sprang 1976 der Stuntman Rick Sylvester in der Eröffnungsszene des 

James Bond-Films „Der Spion, der mich liebte“.

Hopewell Rocks, Bay of Fundy
Hier gibt es den stärksten Tidenhub in der ganzen Welt, der Unterschied 
zwischen Hochwasser und Niedrigwasser kann 16-20 m betragen. Die 
bekanntesten Formationen der Bay of Fundy sind die Hopewell Rocks, 

ihre Form ist der Gezeit zu verdanken.

Niagarafälle, an der Grenze zwischen  
den Vereinigten Staaten und Kanada

Der Wasserfall erhielt den Namen Niagara („donnerndes Wasser“) von 
den Indianern. Bei durchschnittlichem Wasserzustand stürzen mehr als 

110.000 m³ Wasser pro Minute die Niagarafälle hinab. 

Kliluk-See
Auch „Spotted Lake“ genannt, im Wasser ist die Konzentration der 

Mineralien so groß, dass sie der Kristallisierung zufolge bunte, runde 
Pools, aus der Ferne betrachtet Punkte, bilden.
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Parus szikla, Oroszország
Ennek a Fekete-tenger partjánál található sziklának az alakja egy 

hajó vitorlájára hasonlít, ezért Vitorla-szikla a beceneve. Az oldalán 
található nyílás eredete tisztázatlan, azt feltételezik, hogy egy 

háborús találat okozta.

Közép- és Kelet-Európa elhelyez-
kedését nézve Közép-Európa a kontinens szívét, Kelet-Európa 
pedig a Kárpátok vonulatától keletre található részeket fog-

lalja magába. Most ennek a területnek mutatjuk be szépsége-
it, köztük megemlítve hazánk egyik büszkeségét is.

Hosszú Anna-szikla, Németország
A Lange Anna egy látványos, 47 m magas sziklaoszlop. Híres 
jelképe az Északi-tengeren található Heligoland szigetnek. 

Feltehetőleg egy sziklaboltív összeomlásával keletkezhetett.  

Cseh Svájc (Szász Svájc), Csehország és  
Németország határán

Ez a táj a rendkívül változatos felszínű, különleges sziklaformációiról 
híres. A tűhegyes sziklák együtt a dús fenyvesekkel és a lombhullató 

erdőkkel káprázatos látványt nyújtanak.

Plitvicei-tavak Nemzeti Park, Horvátország
Az itt található 16 tó felszíne különböző magasságokban van, és ennek 

következtében alakultak ki e csodás vízesések. Számuk 190-200 körül van, 
azért nem lehet pontosan tudni, mert a vízbőség minden évben változik.

Szfinx és a Babele, Románia
A Bucsecs-fennsíkon különös sziklaalakzatokat alakított ki a gyakori 

és erős szél. A Babele nevű egy hatalmas kőgombára hasonlít. A 
Szfinx pedig az egyik oldaláról egy emberfejet mintáz. 

Aggteleki-cseppkőbarlang, Magyarország
Európa egyik legnagyobb barlangrendszere az Aggteleki Nemzeti 

Park területén található 25 km hosszúságú Baradla-barlang. Itt 
található a világ egyik legnagyobb cseppkőképződménye: a 

„Csillagvizsgáló”, aminek a magassága 25 m, súlyát pedig 911 
tonnára becsülik. 

Gejzírek völgye, Oroszország 
Ez a második legnagyobb gejzírmező a világon. A 6 km hosszú 
medencében, körülbelül 90 gejzír található. Van, amelyik 10-12 

percenként, és van, amelyik 4-5 óránként tör fel a magasba.

Halas-tó, Lengyelország
Ez az meseszép tó a Magas-Tátra gyöngyszeme.  

Lengyel neve Morskie Oko, ami azt jelenti: Tengerszem. 
Tiszta vizében nagyon sok pisztráng él.

Krka Nemzeti Park, Horvátország
A Nagy vízesést (Skradinski buk) 17 vízesés alkotja.

Parusfelsen, Russland
Dieser Felsen an der Schwarzmeerküste ähnelt einem Schiffessegel, 

daher auch der Spitzname „Segelfelsen“. Die Entstehung der Öffnung 
auf seiner Seite ist unklar, es wird angenommen, dass sie von einem 

Schuss im Krieg verursacht wurde.

Mittel- und Osteuropa. Was die Lage 
betrifft, ist Mitteleuropa das Herz des Kontinents, während 
Osteuropa östlich der Karpatenlinie liegt. Jetzt werden die 
Schönheiten dieser Region dargestellt, darunter auch ein 

Naturwunder, auf das unser Land stolz sein kann.

Lange Anna, Deutschland
Die Lange Anna ist ein spektakulärer 47 m hoher Felsenturm. 

Sie ist ein berühmtes Symbol der Insel Helgoland in der Nordsee. 
Vermutlich entstand sie durch den Einsturz eines Felsbogens.

Nationalpark Krka, Kroatien
Der Große Wasserfall (Skradinski buk) besteht aus 17 Wasserfällen.

Böhmische Schweiz (Sächsische Schweiz), an der 
Grenze von Tschechien und Deutschland

Diese Landschaft ist berühmt für ihre besonderen Felsformationen mit 
abwechslungsreicher Oberfläche. Die nadelspitzen Felsen mit den dichten 

Kiefern- und Laubwäldern bieten einen überwältigenden Anblick.

Plitwitzer Seen, Kroatien
Die Oberfläche der 16 Seen liegt in verschiedenen Höhen, was zur Entstehung 

dieser wunderschönen Wasserfälle führt. Ihre Zahl liegt bei 190-200, es ist nicht 
möglich die Zahl genau zu bestimmen, weil der Wasserstand jedes Jahr variiert.

Bucegi-Sphinx und Babele-Berg, Rumänien
Auf dem Plateau von Bucegi formten die häufigen und starken Winde 

besondere Felsformationen. Die Babele sehen wie riesige Steinpilze aus. 
Die Sphinx ähnelt von einer Seite einem menschlichen Kopf. 

Tropfsteinhöhle von Aggtelek, Ungarn
Eines der größten Höhlensysteme Europas ist die 25 km lange Baradla-

Höhle im Nationalpark Aggtelek. Hier befindet sich eine der größten 
Tropfsteinformationen   der Welt: Das „Observatorium“, dessen Höhe 25 

m beträgt und dessen Gewicht auf 911 Tonnen geschätzt wird.

Tal der Geysire, Russland
Das ist das zweitgrößte Geysirfeld der Welt. In dem 6 km langen Becken 

befinden sich etwa 90 Geysire. Einige brechen alle 10-12 Minuten, 
andere alle 4-5 Stunden aus.

Meerauge, Polen
Dieser fabelhafte See ist die Perle der Hohen Tatra.  

Der polnische Name ist Morskie Oko und bedeutet: Meerauge. 
In seinem klaren Wasser gibt es viele Forellen.
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Csokoládé-dombok, Fülöp-szigetek 
Ez a kb. 1200 db 30-100 m közötti mészkőképződmény a természet 

alkotása. Kialakulásukra több elképzelés is van: lehet, hogy korallzáto-
nyok maradványai; vagy tenger alatti vulkánkitörések során keletkez-

tek; vagy az esőzések formálták ilyenné több millió év alatt.

Különös helyek. Vannak helyek, melyek jelentős szerepet játszottak a történelemben. 
Másokhoz pedig különös hiedelmek, legendák, mítoszok kötődnek. És vannak olyan helyek, (vagy 
a helyhez köthető jelenségek), melyek kialakulására a mai napig nincs tudományosan bizonyított 

magyarázat. Most ilyen különlegességekről olvashattok!

Ben MacDui hegycsúcs, Skócia
A mendemonda szerint itt él az Am Fear Liath Mòr, azaz a „nagy szür-
ke ember”. A leírások szerint rendkívül magas, rövid szőrrel borított 
lény, vagy láthatatlan jelenlét, ami kényelmetlen érzést okoz az arra 

járókban. Úgy is emlegetik, mint a „skót jeti”.

Fekete-hegy, Ausztrália
Ez a 400 m magas, fekete gránittömbökből álló rejtélyes geologiai 

képződmény az őslakosok nyelvén a „Kalkajaka”, azaz „A halál hegye” 
nevet viseli. A hegyről úgy tartják, hogy el van átkozva, és többé 

nem tér vissza az, aki oda merészkedik. 

A Szahara szeme, Mauritánia, Afrika
Hivatalos nevén: Richat-képződmény. Ezt a 48 km-es átmérőjű, ha-
talmas szemre hasonlító képződményt a világűrből lehet igazán jól 
megszemlélni. Kialakulásának pontos okát még homály fedi. Egyes 
elképzelések szerint egy meteorit becsapódás eredményeként jött 
létre, mások a földkéreg gyűrődésének és eróziójának gondolják.

Drakensberg, Dél-Afrika
Neve azt jelenti, hogy a „Sárkányok hegye”, ugyanis a helyi legendák 

szerint valaha sárkányokkal volt tele ez a vidék. Az itt található sziklator-
nyokat, sziklafalakat és szakadékokat nézve valóban el lehet képzelni, 
hogyha éltek sárkányok, akkor ezt a helyet választották lakhelyüknek. 

Normandia, Franciaország
Ez a hely a történelem miatt jelentős. 1944. június 6-án, az úgyneve-

zett D-napon itt szálltak partra a szövetséges csapatok. Ezzel megkez-
dődött Európa felszabadítása a nemzetiszocialista megszállás alól.

Loch Ness tó, Skócia
Ennek a tónak az állítólagos lakója talán a leghíresebb szörny a vilá-
gon, bár létezésében sokan kételkednek. A különös lény első írásos 

említése a VI. századból származik. 

Himalája, Nepál
A Himalájában felbukkanó jeti története ma is lázban tartja a lakos-
ságot és a turistákat. A félelmetes, szőrös, majomszerű lényt ugyanis 

még napjainkban is többen látják vagy látni vélik a hegyek között.

Jóreménység foka, Dél-Afrika
Ezt a vidéket a hirtelen jövő erős és alattomos viharok miatt, az At-

lanti-óceán legnehezebben hajózható területei között tarják számon 
a tengerészek. Felfedezéskori neve Viharfok volt. A legenda szerint e 

térségben bolyong a Bolygó Hollandi.

Tündérkörök, Namíbia
A Namib-sivatagban furcsa, szinte szabályos kerek foltok követik egy-
mást lépten-nyomon a homokban. Az őslakosok szerint az istenek és

szellemek lábnyomai. A jelenségre tudományos magyarázat még nincs,
azt feltételezik, hogy a homokban élő termeszek alakítják ki a köröket.

Schokoladenhügel, die Philippinen
Diese ca. 1200 zwischen 30 und 100 m hohen Kalksteinformationen sind 
Naturschöpfungen. Es gibt mehrere Vermutungen über ihre Entstehung: 
Sie seien die Überreste von Korallenriffen, Unterwasser-Vulkanausbrüche 

oder der Regen habe sie in Millionen von Jahren so geformt.

Besondere Orte. Es gibt Orte, die eine wichtige Rolle in der Geschichte spielten. 
An andere sind Sagen und Mythen gebunden. Außerdem gibt es auch Orte (oder an Orte gebundene 

Erscheinungen), für deren Entstehung bis heute keine wissenschaftlich nachgewiesene Erklärung 
gefunden wurde. Nun könnt ihr über solche Besonderheiten lesen.

Der Gipfel von Ben MacDui, Schottland
Der Sage nach lebt hier Am Fear Liath Mòr, also „der große graue 
Mann“. Er wird als eine sehr große, kurzhaarige Kreatur oder eine 

unsichtbare Präsenz beschrieben, die den Wanderern unangenehme 
Gefühle beschert. Man nennt ihn auch „schottischen Yeti“.

Schwarzer Berg, Australien
Diese 400m hohe, aus schwarzen Granitblöcken bestehende mysteriöse 

Geologieformation trägt in der Muttersprache der Einheimischen den 
Namen „Kalkajaka“, d.h. „Gipfel des Todes“. Der Berg gilt als verflucht 

und man sagt, wer heranwage, komme nie zurück.

Das Auge der Sahara, Mauretanien, Afrika
Offiziell wird es Richat-Struktur genannt. Diese 48 km breite, einem riesigen 

Auge ähnelnde Formation kann man aus dem Weltraum wirklich gut 
beobachten. Die genaue Ursache seiner Entstehung ist noch unklar. Laut 

einigen Vorstellungen ist es auf einen Meteoriteneinschlag zurückzuführen, 
andere sehen darin das Ergebnis der Faltung und der Erosion der Erdkruste.

Drakensberge, Südafrika
Der Name bedeutet „Drachenberge“, denn den hiesigen Sagen nach 
lebten einst viele Drachen in diesem Gebiet. Mit Blick auf die Felsen, 

Felswände und Klüfte kann man sich gut vorstellen, dass sich Drachen, 
falls es sie je gab, dieses Gebiet als Wohnort gewählt hatten.

Loch Ness, Schottland
Der angebliche Bewohner dieses Sees ist vielleicht das berühmteste Mons-
ter der Welt, obwohl viele an seiner Existenz zweifeln. Die erste schriftliche 

Erwähnung des seltsamen Wesens stammt aus dem 6. Jahrhundert.

Himalaya, Nepal
Die Geschichte des im Himalaya auftauchenden Yetis sorgt für 

Aufregung unter den Einwohnern und Touristen. Das furchterregende, 
behaarte, affenähnliche Wesen will heute noch von vielen in den 

Bergen gesehen werden.

Kap der Guten Hoffnung, Südafrika
Wegen der plötzlichen, heftig tobenden Stürme wird diese Landschaft 

von Seefahrern für den Teil des Atlantiks gehalten, der am schwierigsten 
zu beschiffen ist. Nach der Entdeckung hieß es „Kap der Stürme“.  

Der Sage nach irrt der Fliegende Holländer in diesem Gebiet herum.

Normandie, Frankreich
Dieser Ort ist in der Geschichte wichtig. Am 6. Juni 1944, am 

sogenannten D-Day, landeten die alliierten Truppen hier. Damit begann 
die Befreiung Europas von der nationalsozialistischen Besetzung.

Feenkreis, Namibia
In der Namib-Wüste liegen merkwürdige, grob kreisförmige Flecken im
Sand. Die Ureinwohner halten diese für die Fußspuren der Götter und

Geister. Eine wissenschaftliche Erklärung für dieses Phänomen gibt es noch
nicht, man vermutet, dass die im Sand lebenden Termiten die Kreise bilden.
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Érdekességek és legek a 
természet világából

A Csendes-óceán déli részén elterülő Salamon-szigeteknek már öt tagja 
eltűnt a globális felmelegedés miatti tengerszint-emelkedés következtében. 

A kaliforniai Redwood Nemzeti Parkban található Hüperion nevű 
parti mamutfenyő a világ legmagasabb élő fája, magassága 115,6 m. 

A Spanyolországban található Rio Tinto folyó összetétele rendkívüli 
hasonlóságot mutat a Mars felszíne alatt található vizekéhez.

A Dél-Amerikában található Pantanal a világ legnagyobb  
mocsaras területe. Legalább 150.000 állatfaj él itt.

A Tanzániában található Nátron-tó a világ leglúgosabb tava. A flamingók mégis ide épí-
tik a fészkeiket, mert a víz maró hatása miatt a ragadozók nem tudják azt megközelíteni.

A világ legszárazabb helye a Dél-Amerikában 
található Atacama-sivatag. Az átlagos csapa-

dékmennyiség 3 mm/év, de volt, hogy 40 évig 
egyáltalán nem esett itt az eső. 

Az Afrika és Ázsia között elhelyezkedő Vörös-tenger 
a legmelegebb és a legsósabb tenger a világon.

A Don Juan-tó az egyetlen hely az Antarktiszon, 
ami sohasem fagy be. Ez úgy lehetséges, hogy a 

tó sótartalma meghaladja a 40%-ot.

A Holt-tenger hiába nagyon sós és tenger a neve, 
földrajzi értelemben tó, mivel teljes egészében 

szárazföld zárja körbe.

A Föld legnagyobb félszigete az Arab-félsziget 
(2.691.000 km2); a Föld legnagyobb tava pedig a 

Kaszpi-tenger (371.000 km²).

A Titicaca-tó az Andok félelmetes hegycsúcsai 
között található 3.820 m magasságban. Ez a világ 

legmagasabban fekvő hajózható tava.

A világ legnagyobb szigete Grönland: 2,1 millió km², 
és a 90 százalékát állandó jégtakaró borítja. 

Az Oroszországban található Bajkál-tó a legmélyebb tó a világon: 1.642 m a 
legmélyebb pontja. Ez az egyik legöregebb tó, a becslések szerint 25-30 millió éves.

Földünk legnagyobb sivataga az Antarktisz. Ugyanis sivatagnak azokat a területeket 
nevezzük, ahol az éves csapadékmennyiség nem haladja meg a 250 mm-t. Ez az Antar-

ktiszon pedig kb. 50-80 mm évente.
A Kanadában található Prince Edward-szigetet az 
Anne a Zöld Oromból, és a Váratlan utazás című 

kanadai tévéfilmsorozatok tették világhírűvé. 
Híres a vörös földjéről, a homokdűnéiről és  

800 kilométernyi tengerpartjáról.

A legújabb mérések szerint az Amazonas a világ leghosszabb folyója. Eddig a Nílust 
tartották annak, de bebizonyosodott, hogy míg ez utóbbi „csak” 6.695 km, addig az 

Amazonas 6.850 km hosszú.

Kuriositäten und Rekorde 
in der Natur

Fünf Mitglieder der Salomonen im Südpazifik sind so weit aufgrund des 
globalen Meeresspiegelanstiegs verschwunden.

Der Küstenmammutbaum namens Hyperion im kalifornischen 
Redwood-Nationalpark ist mit einer Höhe von 115,6 m der höchste 

lebende Baum der Welt.

Die Zusammensetzung des Flusses Rio Tinto in Spanien weist eine beson-
dere Ähnlichkeit mit den Gewässern unter der Oberfläche des Mars auf.

Das südamerikanische Pantanal ist das größte Sumpfgebiet der Welt. 
Mindestens 150.000 Tierarten leben hier.

Der Natronsee in Tansania ist der See mit höchster Basizität in der Welt. Trotzdem bauen die 
Flamingos hier ihre Nester, weil wegen der korrosiven Wirkung des Wassers Raubtiere nicht in 

ihre Nähe kommen.

Der trockenste Ort der Welt ist die Atacama-Wüste 
in Südamerika. Der durchschnittliche Niederschlag 
liegt bei 3 mm/Jahr, aber es kam schon vor, dass es 

40 Jahre lang nicht regnete.

Der Baikalsee in Russland ist der tiefste See der Welt: 1.642 m ist sein tiefster Punkt. Das ist 
einer der ältesten Seen, laut Schätzungen ist er 25-30 Millionen Jahre alt. 

Der Titicacasee befindet sich zwischen den fürchterli-
chen Gipfeln der Anden auf einer Höhe von 3.820 Me-
tern. Er ist der höchstgelegene schiffbare See der Welt.

Die Prinz-Edward-Insel in Kanada wurde dank der 
kanadischen Fernsehserien Anne auf Green Gables 

und Das Mädchen aus der Stadt weltberühmt. 
Bekannt ist sie für den roten Boden, die Sanddünen 

und den 800 Kilometer langen Strand.

Die größte Halbinsel der Welt ist die Arabische Halb-
insel (2.691.000 km²), während der größte See der 

Welt das Kaspische Meer (371.000 km²) ist.

Die größte Insel der Erde ist Grönland: 2,1 Millionen 
km² und der Eisschild bedeckt 90 Prozent ihrer Fläche.

Die größte Wüste unserer Erde ist die Antarktis. Wüstengebiete sind nämlich jene Gebiete, in denen 
der jährliche Niederschlag 250 mm nicht übersteigt. Der liegt auf der Antarktis bei 50-80 mm/Jahr.

Der Don-Juan-See ist der einzige Ort in der 
Antarktis, der niemals zufriert. Das ist möglich, da 

der Salzgehalt des Sees 40% übersteigt.

Nach neuesten Messungen ist der Amazon der längste Fluss der Welt. Bisher wurde der Nil 
für den längsten gehalten, aber es wurde bewiesen, dass dieser „nur“ 6,695 km, während 

der Amazonas 6850 km lang ist.

Obwohl das Tote Meer sehr salzig ist und Meer 
heißt, ist es in geografischer Hinsicht ein See, da es 

vollständig vom Festland umschlossen ist.

Das Rote Meer zwischen Afrika und Asien ist das 
wärmste und salzhaltigste Meer der Welt.


