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Planeta Žemė. Tankiausiai apgyvendintos salos. TOP 10
Tankiausiai apgyvendintos pasaulio salos turi nemažai skirtumų, tačiau visos jos turi bendrą bruožą – visoms
joms trūksta žemės ploto, gamtinių išteklių ir gyvenamųjų namų, rašo portalas "Business Insider"
Šios salos yra savotiški mikrokosmosai – ribotos erdvės, kur yra įsitvirtinęs savarankiškumas, o paklausa smarkia viršija pasiūlą. Šį kartą kviečiame susipažinti su
tankiausiai apgyvendintomis pasaulio salomis.10. Vasiljevskio sala, Sankt Peterburgas, RusijaGyventojų skaičius – 202 650Gyventojų tankumas – 18,59 tūkst.
gyv./km²Ši Sankt Peterburge esanti sala pasižymi savo 18-ojo ir 19-ojo amžių architektūros statiniais, kuriuos papildo sovietinių laikų daugiabučiai. Dvidešimtajame
amžiuje sovietų architektūra turėjo įprotį statyti tankias daugiabučių eiles ir Vasiljevskio sala nebuvo jokia išimtis. Žinoma dėl savo senosios akcijų biržos ir Rostral
kolonos, ši sala yra turistų traukos obejktas.9. Lilla Essingen, Stokholmas, ŠvedijaGyventojų skaičius – 4647Gyventojų tankumas – 20,2 tūkst. gyv./km²Ši maža sala
Stokholmo centre kadaise buvo miesto pramonės centras. Šioje saloje įsikūrusios gamyklos gamino įvairaus pobūdžio prekes: nuo didžiulių lempų švyturiams iki
dulkių siurblių. Pamažu pramonės veikla paseno ir saloje pradėjo kilti daugiaaukščiai gyvenamieji namai.8. Ile Saint-Louis, Paryžius, PrancūzijaGyventojų skaičius –
2465Gyventojų tankumas – 22,4 tūkst. gyv./km²Ile Saint-Louis gali būti laikoma viena stilingiausių salų visame pasaulyje. Sala yra XVII-ojo amžiaus architektūros ir
išplanavimo šedevras. Siauros gatvelės ir vienos iš didžiausių nekilnojamojo turto kainų pasaulyje leido šiai salai išlikti palyginti ramiai, nepaisant to, kad ji yra
pačiame Paryžiaus centre. Sala buvo pavadinta Prancūzijos karaliaus Liudviko IX-ojo garbei.7. Manhetenas, Niujorkas, JAVGyventojų skaičius – 1,58
mln.Gyventojų tankumas – 26,87 tūkst. gyv./km²1626 metais indėnai pardavė Manheteno salą olandams už maišą kirvių, kauptukų, metalinių virdulių, vilnonių
drabužių ir kitų XVII -ojo amžiaus apdarų, kurių vertė tuomet siekė 24 JAV dolerius (šiandien tai būtų apie 1000 JAV dolerių). Šiandien šiame finansų pasaulio
centre gyvena per pusantro milijono žmonių.6. Salsette sala, Mumbajus, IndijaGyventojų skaičius – 13,17 mln.Gyventojų tankumas – 30,21 tūkst.
gyv./km²Vakarinėje Indijos pakrantėje esančioje Salsette saloje yra įsikūręs Mumbajaus miestas su visais savo priemiesčiais. Mumbajus yra dichotomiškas miestas –
kadaise jis buvo vienas iš turtingiausių miestų Pietų Azijoje, tačiau kartu yra liūdnai pagarsėjęs dėl savo lūšnynų rajonų, iš kurių „garsiausias“ yra Dharavi. Dharavi
yra sala saloje. Tai yra superlūšnynas, kuriame beveik vienas milijonas gyventojų yra įsikūrę 2,5 km² plote.5. Ebeye sala, Maršalo salosGyventojų skaičius – 15
tūkst..Gyventojų tankumas – 41,66 tūkst. gyv./km²Kuomet JAV nusprendė išbandyti branduolinį ginklą, buvo nuspręsta tai padaryti netoli Maršalo salų. JAV
pareigūnai perkėlė visus Bikini ir Enewetak koralinių salų gyventojus, norėdami užtikrinti, kad bandymų metu radiacija neturėtų jokio tiesioginio poveikio žmonėms.
Pastarieji su JAV pagalba buvo priversti persikelti į Ebeye salą. Kraustymasis sukėlė didžiulę netvarką, saloje trūko būstų, o žemės nuosavybės teisės klausimai nėra
išspręsti po šiai dienai. Visi šie veiksniai prisidėjo prie to, kad Ramiajame vandenyne atsirado lūšnynų sala.4. Malė, MaldyvaiGyventojų skaičius – 103,69
tūkst.Gyventojų tankumas – 53,12 tūkst. gyv./km²Maldyvai yra viena iš labiausiai turistų lankomų vietų Azijoje. Maldyvus sudaro 26 koralinės salos ir daugiau kaip
tūkstantis salų, kuriose turistai gali mėgautis nuostabiais paplūdimiais. Maldyvų salyno centre yra šalies sostinė Malė. Sala, kurios plotas siekia vos 5 km² , yra
„prikimšta“ gyventojų, viešbučių, mečečių ir įstaigų dangoraižių. Nors atliekų užkasimas padėjo šiek tiek praplėsti salos plotą, tačiau sala ir toliau vystosi labiau į
viršų, o ne į plotį.3. Ap Lei Chau, HonkongasGyventojų skaičius – 86,78 tūkst.Gyventojų tankumas – 66,75 tūkst. gyv./km²Honkongas yra tūkstančio dangoraižių
žemė, kurie tankiausiai yra sustatyti Ap Lei Chau saloje. Salos pavadinimas išvertus reiškia Anties liežuvio sala ir manoma, kad tokį pavadinimą ji gavo dėl savo
formos. Saloje netrūksta daugiaaukščių gyvenamųjų namų, joje net yra vyno gamykla.2. Migingo sala, Kenija Gyventojų skaičius – 400 tūkst.Gyventojų tankumas –
100 tūkst. gyv./km²Šis Viktorijos ežere esantis lūšnynas yra žvejų kaimelis, nesaugiai įsikūręs ant uolos. Migingo sala yra pagarsėjusi dėl dešimtmečius trunkančių
nesutarimų tarp Kenijos ir Ugandos dėl teisių į šią mažą salą. Socialiniame tinklapyje "Facebook“ netgi yra sukurtas puslapis, kuriame galima pažymėti „patinka“,
taip pritariant šios salos priklausymui Kenijai. Įdomu tai, kad šiame puslapyje yra užsiregistravę dvigubai daugiau žmonių nei iš viso gyvena Migingo saloje. Uganda
dažniausiai sutinka su šios salos priklausymu Kenijai. Vis dėlto didžiausias nesutarimas tarp šių valstybių kyla dėl žvejybos teisių aplink šią salą.1. Santa Cruz del
Islote, KolumbijaGyventojų skaičius – 1,247 tūkst.Gyventojų tankumas – 124,7 tūkst. gyv./km²Tankiausiai apgyvendinta sala pasaulyje yra mikrolūšnynas netoli
Kolumbijos pakrantės. Šią tropikų salą skalauja skaidrus Karibų jūros vanduo, tačiau ji yra taip tankiai apgyvendinta, kad daugiausiai veiklos vyksta už salos ribų.
Mokyklos, futbolo stadionas, kapinės yra už Santa Cruz del Islote ribų. Šios salos gyventojai į darbą taip pat keliauja kitur. Saloje esantis parkas yra mažo teniso
korto dydžio, o geriamas vanduo į salą yra atgabenamas Kolumbijos karinio laivyno laivais. Santa Cruz del Isolte saloje taip pat nėra elektros. Vienintelis dalykas,
kurio netrūksta šiai salai yra žmonės.
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