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Vulkanizem

_.A ognjenikali vulkan, izbruh ali
~ erupcija, lavaI A 114-115, 119

Pred mnogimi stoletji so prebivalci Sicilije z majhnih
otočkov v Tirenskem morju severno od Sicilije
opazovali dim, prah in eksplozije razbeljene lave.
Verjeli so, da vse to počne Vulkan, rimski bog ognja.
Otok so zato poimenovali Vulcano, od tod pa se je
pozneje za ognjenik razširil izraz vulkan.

Po zaslugi znanja o zgradbi Zemlje in litosferskih
ploščah danes ognjenike veliko bolj razumemo kot
nekoč.

Ognjeniki delujejo na stikih litosferskih plošč. Kadar
se dve plošči razrnikata, nastaja novo oceansko dno
(slika v poglavju o potresih). Kadar ena plošča tone
pod drugo, se začnejo kamnine v globini taliti in spet
dvigati proti površju, tam pa nastane ognjenik (slika v
poglavju o potresih).

Havajsko otočje v Tihem oceanu ne leži na stiku
litosferskih plošč. Vulkanizem na Havajih povzroča
pojav, ki ga imenujemo vroče točke. Vroče točke
nastanejo tam, kjer se iz Zemljinega plašča dviga
močan tok razbeljenih staljenih kamnin.

Vulkan v prerezu

Preuči zgradbo ognjenika in izdelaj model!

krater - žrelo
delujoči parazitski

krater (stranski)

Potrebuješ: Večjo leseno desko za podlago, stiropor,
mavec, papir, lepilo in barve.

Iz stiropora izreži več plasti, položi jih drugo na drugo
in zlepi. Oblikuj stožec in nato izreži 114stiropora, da
boš na modelu lahko prikazal tudi notranjost ognje-
nika. Zamešaj mavec in prekrij stiropor. Počakaj, da se
posuši, nato ga pobarvaj in označi vse potrebne dele.

Izbruh ognjenika Mauna Loa na Havajih

Pogled v ognjeniški krater Haleakala na Havajih

zamašen parazitski
krater (stranski)

magma

metamorfne kamnine

plasti sedimentov

vulkanske kamnine
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ulkanske nevarnosti, ki grozijo človeku

blatni tok, vulkanska jezera,
vulkanski pepel

Časopisni članek - Bogota, 14. november 1985

Kolumbijski ognjenik Nevadodel RUiz je včeraj po ozkem
anjonu nike poslal v dolino s hitrostjo 140 km na 'uro 40

metrov visok val blata in pepela. Ob 11. uri zvečer je popol-
noma brez opozorila preplavil mesto Arrnero, ki je od izbruha
oddaljeno 50 kmŠtevilne prebivalce mesta je val presenetil
v postelji in le 3000 od 23 OOQprebivalcev mesta je preživelo
katastrofo. Večina jih je zgorela v 3;5 m visokem vrelem
blatu. .'
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Preberi članek iz časopisa in razloži, kako je nastala
katastrofa!
Kaj meniš, zakaj je bilo toliko smrtnih žrtev?
Predstavljaj si, da si reševalec. S kakšnimi težavami
bi se spopadel?

Kot vidiš iz zgleda Kolumbije, ognjeniki ne bruhajo
amo lave. Večkrat izbruhnejo pregrete in zelo strupene

pline. Ti so težji od zraka in stečejo po pobočju, Na svoji
poti uničujejo vse živo. Leta 1902 je dim iz ognjenika
Y1t Pelee na otoku Martinique v Karibskem morju zajel
mesto St. Pierre. Oblak pepela in dima s temperaturo
več kot 1000 De se je kotalil po pobočju in ubil 30 000
ljudi. Katastrofo sta preživela le dva prebivalca mesta;
eden od njiju je bil zapornik, zaprt v podzemni celici,

Leta 1883je eksplozija ognjenika Krakatau, vulkanskega
otoka v Indoneziji, povzročila nastanek 80 km visokega
oblaka in uničila 4000 m visoko goro in otok Tak izbruh
lahko povzroči precejšen potres in nastanek velikega tsu-
namija. Ob eksploziji Krakataua je umrlo 36 000 ljudi,

trup en plin iz ognjeniškega jezera je v vasi pod
ognjenikom v Kamerunu leta 1986 terjal več sto žrtev.

Vulkanski izbruh lahko vrže v zrak velike kose delno
ohlajene lave (vulkanske bombe) ali bloke kamnin iz
kraterja, Enkraten izbruh ognjenika Tambora v
Indoneziji je leta 1896 izvrgel kar 150 krrr' kamnin,

Pompeje v južni Italiji blizu Neaplja je leta 79 pred
našim štetjem prekrila debela plast dima in pepela,
potem ko je eksplodiralognjenik Vezuv. Popolnoma
uničena so bila takratna mesta Pompeji, Herkulanum in
Stabiae. Podoben dogodek se je zgodil leta 1982v
Severni Ameriki, ko je silovito izbruhnilognjenik na gori
St. Helens, vendar so znanstveniki ta ognjenik že dalj čas
skrbno preučevali in so izbruh pravočasno napovedali.
Prebivalce so evakuirali, mrtvih je bilo malo, predvsem
med nepremišljenimi snemalci, fotografi in raziskovalci.

Ognjenik Mt. St. Helens leži na zahodni obali Severne
Amerike, vulkanski prah pa so meteorologi spremljali čez
Velika jezera vse do atlantske obale Severne Amerike.

Mt. St. Helens

Oglej si karto, ki prikazuje oblak pepela in prahu nad
Severno Ameriko. Zakaj se oblak razteza proti
vzhodu? Kakšen vpliv je imel na pokrajine pod seboj?

Širjenje vulkanskega pepela in prahu
po izbruhu vulkana Mt. Saint Helens
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_ vulkanski pepel ~ droben pepel C=J prah

liVLJENJE CLOVEKA NA lEryr'JI ~1


