Trước “Tận thế”, tìm hiểu 9 sự thật về Trái đất
Có nhiều điều chúng ta vẫn lầm tưởng về Trái đất và sự thật khiến nhiều người
ngỡ ngàng
<>1. Trái đất không tròn

<
Trái đất là một hình cầu nhưng do lực hấp dẫn của nó, nó không phải là một
vòng tròn hoàn hảo. Trong thực tế có một chỗ phình ra xung quanh đường xích
đạo. Bán kính vùng cực của Trái đất là 3,949.99 dặm, trong khi bán kính xích
đạo là 3,963.34 dặm. Nói một cách hóm hỉnh thì trái đất không phải là “vòng
tròn tình yêu”.
<>2. Tên “Trái đất” (Earth) bắt nguồn từ ngôn ngữ Anglo-Saxon
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Tất cả các hành tinh khác trong hệ mặt trời được đặt theo tên một vị chúa Hy
Lạp hay La Mã, ngoại trừ hành tinh của chúng ta. Từ “Trái đất” (Earth) bắt
nguồn từ ngôn ngữ Anglo-Saxon trong từ Erda, nghĩa là mặt đất, sỏi đất. Trớ
trêu thay, hành tinh trái đất lại được bao phủ bởi 71% là nước chứ không phải
sỏi đá. Trái đất cũng là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời mà ở đó nước có
trong tất cả các trạng thái vật chất: khí, chất lỏng và rắn.
<>3. Một ngày không phải có 24 giờ

<>
Mọi người thường than phiền không có đủ thời gian trong một ngày và họ nói
đúng, bởi thực tế một ngày không có đủ 24 giờ. Thời gian thực tế mà hành tinh
xoay trên trục của nó là 23 giờ 56 phút 4 giây. Đó là một ngày thiên văn, ngày
năng lượng mặt trời, thời gian cần cho mặt trời trở lại cùng một điểm trên kinh
tuyến.
<>4. Trái đất là hành tinh duy nhất với lớp kiến tạo mảng đặc biệt

Các nhà khoa học tin rằng Trái đất được tạo thành từ 8 mảng kiến tạo chính:
mảng châu Phi, mảng Nam Cực, mảng Australia, mảng Ấn Độ, mảng Á-Âu,
mảng Bắc Mỹ, mảng Nam Mỹ, mảng Thái Bình Dương. Bên cạnh đó còn có
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các mảng nhỏ như mảng Ả Rập, mảng Caribe, và mảng Juan de Fuca, mảng
Cocos, mảng Nazca, mảng Philippin và mảng Scotia.
<>5. Trái đất có một hành tinh sinh đôi khác

<>
Hành tinh này mới được các nhà thiên văn học châu Âu phát hiện ra. Nó có
khối lượng nhẹ nhất trong số những hành tinh nằm trong hệ thống sao Alpha
Centauri gần Trái Đất từng phát hiện trước đó. Alpha Centauri B là hành tinh
giống Mặt trời, có kích thước lớn nhưng không sáng bằng.
<>6. Sự bí ẩn của mặt trăng

<>
Mặt trăng được bao phủ trong một lớp bụi kỳ lạ có mùi giống như thuốc súng,
mặc dù có nhiều chất khí hoàn toàn khác nhau.
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<>7. 90% điều chưa biết về đại dương

Thực tế chúng ta mới chỉ khám phá được dưới 10% các vùng biển xanh thẳm.
Đại dương chiếm 99% khu vực sống và 97% lượng nước của trái đất. Chúng ta
đã xác định được 212.906 loài sinh vật biển và có thể có 25 triệu sinh vật khác
chưa được biết đến.
<>8. Nơi lạnh nhất: âm 128,6 độ C

<>
Trong khi nơi lạnh nhất trên Trái đất là Nam cực (âm 100 độ C) thì tại địa điểm
lạnh nhất được ghi nhận vào ngày 21/7/1983 tại Vostok Station ở Anarctica là
âm 128,6 độ C.
Điểm nóng nhất của Trái đất được ghi lại vào ngày 13/9/1922 tại El Azizia ở
Lybia là 136 độ C.
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<>9. Điểm cao nhất của trái đất không phải là đỉnh Everest

<>
Đúng nó là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất trên thế giới, cao ở mức
29.035 feet so với mực nước biển. Tuy nhiên, vì Trái đất không tròn nên đỉnh
của núi Chimborazo ở Ecuador chỉ là 20.564 feet trên mực nước biển nhưng nó
lại xa trung tâm của trái đất hơn Everest khoảng 1,5 dặm.
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