Kolej transandyjska, Peru
Jesteśmy w stolicy Peru, Limie. Wczoraj na dworcu zobaczyliśmy odjazd kolei
transandyjskiej. Obwieściły go trzy uderzenia w staroświecki dzwon.

pawa mnie dumą, to fakt, że zaprojektował
ją polski inżynier – Ernest Malinowski.
Kolej ta to przede wszystkim pociąg
towarowy, który miał transportować do
Limy surowce naturalne. Wagony pasażerskie to wagony dla turystów, pragnących
podziwiać to cudo techniki. Podziwiać,
póki nie wystąpią objawy choroby wysokościowej: zawroty i bóle głowy, a także
trudności z oddychaniem. Dlatego w pociągu jest pielęgniarz, który w razie czego
poda łagodzący te objawy tlen.

Nie przypuszczałem, że tak wysoko
można wybudować tradycyjną linię kolejową. Myślałem, że te wysokości są
zarezerwowane dla narciarskich kolejek
linowych. Kolej transandyjską zaprojektowano i wykonano w XIX wieku. To, co na-
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Ostatnio – ze względu na zły stan
techniczny – nie ma regularnych kursów
kolei. Trasę można zwiedzić samochodem,
jadąc drogą biegnącą w pobliżu torów.

Przy budowie pracowało ponad dziesięć
tysięcy osób, a materiały transportowano
na grzbietach ludzi i zwierząt. Zużyto
tony dynamitu, aby wydrzeć Andom każdy
metr trasy.

Jak to wszystko wygląda? Pomiędzy
dwiema lokomotywami spalinowymi znajdują się wagony. Obie lokomotywy są nieodzowne w górach, na stromych skalnych
półkach, gdzie ułożenie torów przypomina
zygzaki.

Malinowski uczestniczył we wszystkich etapach budowy: spał z robotnikami
w namiotach, cierpiał podczas zamieci
śnieżnych, a także spuszczał się na linach
do wąwozów, aby sprawdzić wybudowane
konstrukcje.

Pociąg przejeżdża przez 61 stalowych
mostów przerzuconych nad przepaściami
i wjeżdża na przełęcze górskie, z których
najwyższą jest przełęcz Ticlio położona
na wysokości 4818 m n.p.m. Z łoskotem
pokonuje wydrążone w górach 63 tunele
o łącznej długości około 6000 m.

QUIZ:

Czy jest gdzieś druga tak wysoko położona linia kolejowa?
Odpowiedź:
Tak, w 2006 r. oddano do użytku linię
kolejową wiodącą z Pekinu do Tybetu.
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Żeby pociąg mógł jechać, musisz dorysować mu brakująca połowę.

Znajdź 7 elementów, którymi różnią się te dwa rysunki.

