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10те НАЙ-ГОЛЕМИ
ВУЛКАНА

1

Маунт Мазама/Крейтър Лейк, Орегон Преди повече от 6 000 години Маунт Мазама (наименован посмъртно) изригнал.
Преди експлозията планината е била висока 12 000 фута (3 657.60 метра), след изригването на нейно място е имало кратер с дълбочина 1 900 фута (579 метра). Крейтър Лейк
(Кратерното езеро), известно с наситено сините си води, става национален парк през 1902 г.
Вулканичната активност се проявява няколко
пъти след експлозията на Маунт Мазaма, като
създава Уизърд Айланд (Островът на вълшебника) в средата на езерото. Вижте Страницата
на Националния парк Крейтър Лейк за повече
информация

2

Етна, Сицилия -Въпреки, че Етна е
най-високият активен вулкан в Европа
известността му се вължи на ролята му
в гръцките легенди Etna_1669fresco.
jpg (133766 bytes)и в произведенията на древни
автори като Хезиод, Пиндар и Есхил. Според
гръко-римската митология гигантите - враговете на боговете са заровени под връх Етна. В
опитите си да се освободят гигантите причиняват чести земетресения близо до планината.
Най-скорошното изригване, в секцията на долината Бове от Вулканичния парк Етна, е през
декември 1991 г.

3

Везувий, Италия - Изригването на
Везувий през 79 г. от н.е. е заляло
градовете Помпей и Херкулан, запечатвайки ги за идните поколения. Но
това изригване има Vesuvius 1944.jpg (27870
bytes)място в историята защото е документирано. Плиний Mлади е оставил подробно описание на събитието в две писма до Тацит. Типът
вулканично изригване е наречено на името на
Плиний Стари, който загива в катастрофата.
Вулканът все още е активен и е изригнал на няколко пъти. Най-смъртоносно е било изригването през 1631 г.
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Тамбора, Индонезия - Най-голямото
изригване през последните две столетия, както и най-смъртоносния вулкан
записан в историята, връх Тамбора
експлодира на tambora1.jpg (8945 bytes) 10-11
април 1815 г. Причинява смъртта на 92 000
човека. Близо 80 000 от жертвите загиват от
глад заради унищожението на реколтата. Изригването и породените от него облаци от прах
и пепел оказват влияние на по-голяма част от
Северното полукълбо, като причиняват необикновено ниски температури и лоша реколта
през 1816 г. Тази година понякога е наричана
„годината без лято“.

5

Кракатау, Индонезия - На 27 август
1883 г. връх Кракатау експлодира с
такава сила, че събитието е чуто чак
в Австралия - на повече от 2 000 мили
(3218 км) разстояние. Силата на експлозията
причинява поредица от вълни цунами, които
достигат Хаваите и бреговете на Южна Америка и причиняват смъртта на повече от 36
000 човека. Пет кубични мили (20.8 куб. км)
изхвърлено вещество обвиват в мрак околността за повече от два дена и стават причина за
поредица от красиви залези по цял свят през
следващата година. След експлозията и последващия колапс на вулкана над морското равнище остават само следи от острова. През 1928
г. друг малък остров излиза на повърхността от
издигащия се вулканичен конус.

6

Пеле, Мартиника - Изригването на 8
май 1902 г. причинява смъртта на 29
000 човека и разрушава отдалечения
на четири мили пристанищен град Сен
Пиер Почти всички смъртни случай са причинени от пирокластичния поток - смъртоносен,
бърз облак от горещ газ и втечнени вулканични
частици. Само двама жители на града оцеляват. Вулканологията през 1902 г. е в най-добрия
случай примитивна наука и наличието на пирокластични облаци е било неизвестно. След
бедствието на името на изригването е наречен
“нов” тип изригване - пелейски тип.

- http://nauka.bg -

52

земя

сп. “Българска Наука” брой 24

7

Парикутин, Мексико - През февруари
1943 г. грамада от пепел започва да се издига от царевично поле близо до град Паракутин в Мексико. От земята се показва
планина, Paricutin.jpg (12860 bytes)която достига височина от 1200 фута (366 метра) за една
година. Въпреки, че настъпилото деветгодишно изригване причинило унищожаването на
град Парикутин, то е дало на съвременния свят
забележителната възможност да види раждането на вулкан. Само трима души загиват, като
смъртта и на тримата е от светкавици причинени от изригването.

8

Сейнт Хелънс, Уошингтън - Едно от
вулканичните изригвания, за което
обществеността получава най-обилна
информация и което е най-изучено -St.
Helens.jpg (32139 bytes) връх Сейнт Хелънс
изригва на 18 май 1980 г. Вулканът, който
е бил спящ от 1857 г. започва да отделя пара
след серия земетресения през март 1980 г.
Предсказанието от 1978 г. на Геоложкото
топологично дружество на САЩ, че ще започне
силна и интермитентна вулканична активност
„в рамките на следващите 100 години, а може
би дори преди края на този век“, се сбъдва. За
щастие подробното изучаване на Сейнт Хелънс
предотвратява възможността за многобройни
жертви. Дори и така обаче има 60 смъртни
случая в резултат от изригването от 18 Май.

9

Невада дел Руис, Колумбия - Въпреки,
че изригването на Невадо дел Риус
(или връх Руис) на 13 ноември 1985 г.
е относително слабо, калните потоци
причинени от топящи се лед и сняг водят до
смъртта на 23 000 човека и разрушаването на
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град Армеро. Повечето от жителите биха
оцелели ако са били на по-високо място.
Изригването привлича вниманието към факта,
че расте броят на хората живеещи в опасна
близост до вулканите. По-силно изригване на
Руис през 1845 г. причинява смъртта на около
700 човека.
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Пинатубо, Филипините - Причина за смъртта на близо 800 човека, а около 100 000 остават без
дом. Изригването на Пинатубо
през юни 1991 г. е 10 пъти по-силно от това на
Сейнт Хелънс и е едно от най-силните през ХХ
век. Разпръсква облак от дим и пепел с височина повече от 19 мили (30.6 км). Евакуацията на
повече от 70 000 човека и самото вулканично
изригване са предавани по телевизиите по цял
свят, като по този начин разпростаняват (лошата) слава на Пинатубо.

Маунт Мазама/Крейтър Лейк
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