
Цікаві факти про дощ

   

В Україні найвологішими є Карпати, Кримські гори, захід та північний захід країни.

  

Португалія - дощ у цій країні є поважною причиною не виходити на роботу. Також під
час дощу
багато власників бутиків оголошує про розпродажі
, що 
так і називаються 
«
Розпродажі дощу
»
чи 
«
Дощові ціни
»

      

На Кубі дощі йдуть близько полудня, а в Таїланді - тільки вночі. У м. Пара зливи кожен
день йдуть в один і той же час, тому місцеві жителі звіряють по них годинник. 

  

У посушливій Бостсвані люди вітаються словом «пулу», що означає «дощ». Національна
валюта в країні теж називається «дощ».

  

Великобританія - у XVII столітті у був прийнятий закон про дощ, за яким синоптика
страчували за неправильне прогнозування дощу.

Уганда - в містечку Тороро протягом 1967-1976 р. у середньому 251 день у році був
грозовим.

США - в містечку Уайнсберг (штат Огайо) 29 липня кожного року неодмінно йде дощ, це
триває протягом 100 років.

Індія - у  м.Черапунджі за рік у середньому випадає близько 12 м опадів.

  

Гаваї - на горі Вай-Але-Але дощі йдуть до 350 днів у році.
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Чилі - у деяких частинах пустелі Атакама дощу не було 400 років.

  

Людина може залишитися під дощем абсолютно сухою, якщо знаходиться в пустелі.
Насправді дощі в пустелі бувають, але про дощ неможливо дізнатися, оскільки краплі
просто не долітають до землі, випаровуючись під впливом гарячого повітря. 

  

 Розмір дощових крапель - від 0,5 до 6-7 мм. Краплі з діаметром більше 6-7 мм
розбиваються у процесі падіння з хмар на
менші краплі, тому навіть при сильн
ій
зливі діаметр крапель не перевищить 6-7 мм.

  

Найважчі градини вагою 1 кг випали в м. Гопалгандж 14 квітня 1986. Тоді загинуло 92
людини.

  

Кислотність звичайного дощу - рН 5,6. Якщо рівень кислотності нижче, то дощ називають
кислотним. При рН дощу 5,5 бактерії гинуть, а при 4,5 гинуть комахи, земноводні і риби.

  

Земні дощі складаються з води. В минулому на Марсі також йшли водяні дощі.

  

На Венері йдуть сірчанокислотні дощі, тому що її хмари складаються в основному з
сірчаної кислоти. Але ці опади не долітають до поверхні, випаровуючись через високу
температуру.

  

Сліди дощу, що йшов приблизно 2,7 мільярда років тому, були виявлені на шматку
вулканічного туфу в Південній Африці.
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За матеріалами з мережі Інтернет
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