Chiny

Położenie
Chiny leżą w Azji Wschodniej i Azji Środkowej.
Są trzecim pod względem wielkości obszaru państwem na świecie – po Fed. Rosyjskiej
i Kanadzie. Mają 9 mln 573 tys. km 2 powierzchni, czyli są nieco mniejsze od Europy
i nieco większe od Australii.
Chiny zajmują 6,4% powierzchni lądów na Ziemi.
Chińska Republika Ludowa to oficjalna nazwa dzisiejszego państwa, które powstało
w 1949 roku po wyniszczającej wojnie domowej. To najludniejszy kraj świata, liczący
1 mld 376 mln mieszkańców, co stanowi 18,7% ogółu ludności na Ziemi (dane z 2015
roku).

Ludność Chin
Chiny od wielu lat są państwem o największej liczbie ludności na świecie.
Pod koniec lat 30. XX wieku liczba ludności Chin osiągnęła 500 milionów.
W 1981 r. Chiny stały się pierwszym państwem z liczbą ludności przekraczającą
1 miliard. Obecnie liczą one 1 mld 376 mln. tj. 18.7% ludności świata (2015 r.).
Ludność Chin jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie, a głównym czynnikiem o tym
decydującym są zróżnicowane warunki środowiska przyrodniczego.
Aż 95% ogółu ludności zamieszkuje wschodnią część Chin.
Największa gęstość zaludnienia występuje na Nizinie Chińskiej – średnio jest to około
800 osób na 1 km2.
Duża gęstość zaludnienia występuje również w pasie wybrzeża, gdzie często przekracza
200 osób na 1 km2.
W środkowej części Chin zaczynają się góry i wyżyny, co skutkuje gwałtownym
spadkiem gęstości zaludnienia w kierunku zachodnim.
Rozległe obszary Tybetu i suchych kotlin pozostają bardzo słabo zaludnione, ze względu
na trudne warunki terenowe i klimatyczne.

Ciekawostki …
Największą grupą narodowościową są Chińczycy
narodowości Han, stanowiący 92% ogółu ludności.
W Chinach żyje też 55 innych narodów, z których 18 liczy
więcej niż 1 mln osób.
Najliczniejsi są Czuangowie (15,7 mln), Mandżurowie (10,1 mln) oraz Tybetańczycy
(4,7 mln), którzy w latach 1912–1950 mieli swoje własne niepodległe państwo.

Krajobraz wielkiego miasta – Pekinu – na gęsto zaludnionym
i silnie zurbanizowanym wschodzie Chin

Wioska w Tybecie, na słabo zaludnionym i trudno dostępnym
zachodzie Chin

W sąsiadujących ze sobą miastach Ningbo i Zhoushan znajduje
się największy na świecie zespół portowy

Tablica na ścianie budynku propagująca program „Rodzina z jednym
dzieckiem – szczęście twoje i szczęście Chin”

Szanghaj – największe miasto Chin, globalne centrum finansowe
i jeden z największych portów morskich na świecie

Szanghaj – biznesowa dzielnica Pudong będąca w całości
specjalną strefą ekonomiczną

Zapora Trzech Przełomów na rzece Jangcy jest częścią największej
na świecie elektrowni wodnej o mocy 22 500 MW

Kamienny las Shi Lin w Chinach

Media chińskie ogłosiły ostatnio, że w Pekinie ma powstać wielomilionowe
megalopolis. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie: po co? Natychmiast pada odpowiedź,
że jest to przemyślana strategia i ma na celu rozwiązanie problemu zanieczyszczenia
miasta. Chodzi o to, że największe fabryki znajdujące się w Pekinie (które
jednocześnie są największymi trucicielami) zostaną przeniesione poza centrum
miasta.

W Chinach nie istnieje coś takiego jak przepisy ruchu drogowego. Przynajmniej
w praktyce to się nie sprawdza. Chińscy kierowcy wyznają zasadę – ja jestem
najważniejszy. Tak więc duża prędkość jest na porządku dziennym. Im droga jest
bardziej kręta i górzysta, tym jedzie się szybciej. Bardzo częstym zjawiskiem jest
jazda pod prąd na rondzie . Ważną sprawą jest też ruch pieszych. Przechodzenie
przez ulicę w Chinach to duże ryzyko i zajmuje sporo czasu, szczególnie w dużych
miastach. Trzeba sprytnie omijać auta, czasami czekać na środku jezdni, a często
balansować między samochodami.

Sokotra, Jemen

We wrześniu obchodziliśmy Światowy Dzień Bez Samochodu. Ciekawe jak
sobie poradzili wtedy Chińczycy, gdyż źródła podają, iż w chwili obecnej
w Chinach liczba osób posiadających prawo jazdy przekracza już 300 milionów.
Gdyby tego było mało, władze planują ułatwić zdobycie tego dokumentu
poprzez odstąpienie od obowiązkowego kursu teoretycznego.
W Chinach obchodzona jest 77 rocznica Masakry Nankińskiej. Prezydent Chin Xi Jinping
brał udział w uroczystościach ku czci ofiar inwazji japońskiej w Nankinie. Zaapelował
przy okazji do podejmowania starań w zakresie polepszania stosunków chińsko –
japońskich.

Kraina małych ludzi…

W stolicy Junnanu, Kunmingu, pośród wzgórz Xishan znajduje się niezwykłe miejsce –
wioska karłów.
Zlokalizowana na terenie Parku Motyli wioska jest nie lada atrakcją dla przybywających
tam turystów. Jej krajobraz to małe domki w kształcie grzybów, a także małe budynki
instytucji publicznych, w których pracują mieszkańcy Kunmingu.
Główną ideą przyświecającą pomysłowi powstania takiego miejsca były problemy ze
znalezieniem pracy przez osoby o tak niskim wzroście (nie przekracza on 13o cm).
Poza tym w skupisku ludzi podobnych do siebie można poczuć się swobodniej. Dlatego
też zdecydowano o założeniu parku tematycznego, gdzie codziennie odbywają się
przedstawienia (balet, taniec nowoczesny, śpiewanie różnego rodzaju piosenek), pokazy
kaskaderskie, a także rajdy motocyklowe, wykonywane przez małych mieszkańców
wioski.
Część z nich zatrudniona jest przez Park, inni wykonują normalną pracę, są kucharzami,
policjantami, czy też listonoszami.
Wioska karłów to azyl dla ludzi o bardzo niskim wzroście, jednak jej istnienie budzi wiele
kontrowersji. Według opinii niektórych jest to upokarzające ludzkie zoo.
Z kolei inni twierdzą, że to jedyna szansa dla tych ludzi na normalne życie i możliwość
zarabiania przez nich pieniędzy. Opinie są podzielone, jednak warto wziąć pod uwagę
zdanie samych mieszkańców, którzy twierdzą, że jest to ich raj na ziemi i to tutaj czują się
naprawdę wolni i szczęśliwi.

Money, money…

Pieniądze to rzecz niezwykle istotna. Ale w Chinach mają one wyjątkową wartość
i znaczą wszystko.
Dla Chińczyków pełny portfel to gwarancja udanej randki, fascynujący seans w kinie czy
smaczna kolacja w eleganckiej restauracji.
Można powiedzieć, że im więcej pieniędzy posiadamy, tym lepsza opinia panuje o nas.
W Chinach w obrocie krążą yuany, których oficjalny skrót brzmi CNY zakątku świata.
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