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wprawiane w ruch przez wiatr? Ta koncepcja wydaje siê
najbardziej prawdopodobna. Klimat jest tu bardzo suchy,
rocznie spada najwy¿ej kilka centymetrów wody. Przez
wiêksz¹ czêœæ roku powierzchnia plai jest sucha i ozdobiona szczelinami z wysychania. Jednak podczas zimowych
opadów plaja zamienia siê na krótko w p³ytkie jezioro.
Pokryte mu³em i i³em dno jeziora staje siê miêkkie i œliskie.
Œlady doœæ jednoznacznie wskazuj¹, i¿ ruch kamieni odbywa siê w³aœnie w tym czasie, gdy na powierzchni plai jest
miêkki mu³. W Dolinie Œmierci wiatr wieje przewa¿nie w
kierunku SW–NE. Wiêkszoœæ œladów pozostawionych przez
wêdruj¹ce kamienie jest równoleg³a do tego kierunku.
Przypuszcza siê, ¿e mocne podmuchy wprawiaj¹ kamienie
w ruch, a raz pchniêty kamieñ mo¿e byæ dalej przemieszczany przez znacznie s³abszy wiatr. Zmiany kierunku ruchu
kamieni s¹ wyjaœniane zmianami kierunku wiatru lub interakcj¹ wiatru z nieregularnym kszta³tem kamieni.
Niektórzy uczeni uwa¿aj¹, ¿e w transporcie kamieni
bierze równie¿ udzia³ lód, który czasem pokrywa plajê
cienk¹ warstw¹. Wed³ug nich, wiatr przesuwa po powierzchni plai kamienie uwiêzione w stosunkowo niewielkiej i
cienkiej tafli lodu, która zwiêksza powierzchniê noœn¹.

Przyjmuj¹c to za³o¿enie, nale¿a³oby siê spodziewaæ œladów transportu wykszta³conych w choæby lekko odmienny
sposób — takie œlady nie zosta³y jednak znalezione.
Dziêkujê Pani Profesor Pauli Messinie z Wydzia³u Geologii San
José State University w USA za mo¿liwoœæ opublikowania zdjêæ.
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Najpotê¿niejsza w XX wieku erupcja wulkanu
Rankiem 6 czerwca 1912 r. pó³wysep Alaski nawiedzi³y liczne i silne wstrz¹sy ziemi. By³a to zapowiedŸ eksplozji wulkanu Novarupta (ryc. 1). Wybuch nast¹pi³ kilka
godzin po wstrz¹sach wstêpnych. Jak siê potem okaza³o, by³
on najpotê¿niejszy w XX w.
Dzisiaj jakakolwiek aktywnoœæ wulkanu, a tym bardziej po³o¿onego w s¹siedztwie osad ludzkich, przyci¹ga
wrêcz przesadzon¹ uwagê œwiata. Tygodnie, a nawet miesi¹ce przed finaln¹ erupcj¹ dane o wstrz¹sach wstêpnych
kr¹¿¹ sieci¹ pomiêdzy wulkanologami, którzy monitoruj¹
kulê ziemsk¹ i ostrzegaj¹ przed potencjalnym niebezpieczeñstwem. A wówczas poza obszarem dotkniêtym wstêpnym
wstrz¹sem pocz¹tek tego wydarzenia zosta³ niemal niezauwa¿ony.
Do mieszkañców Juneau, stolicy stanu Alaska, oddalonej od wulkanu o oko³o 1200 km, huk wybuchu dotar³ po
ponad godzinie. Przez oko³o 60 godzin wulkan wyrzuca³ z
siebie popió³, piasek i gazy wulkaniczne. Po erupcji obszar
w promieniu kilkudziesiêciu kilometrów by³ kompletnie
zniszczony. Szacuje siê, ¿e wulkan Novarupta wyrzuci³ materia³ o objêtoœci 30 km3, czyli 30 razy wiêkszej ni¿ Œw. Helena
podczas erupcji w 1980 r. i 3 razy wiêkszej ni¿ filipiñski
wulkan Pinatubo w trakcie ogromnej erupcji w 1991 r. Kilka godzin po erupcji popió³ wulkaniczny zacz¹³ opadaæ na
miasto Kodiak, oddalone od wulkanu o oko³o 161 km. Po
trzech dniach przykry³ je 30-centymetrow¹ pokryw¹. Osady wulkaniczne pokry³y obszar ok. 120 km2, m.in. ca³kowicie wype³ni³y lodowcow¹ dolinê Knife Creek, zmieniaj¹c
j¹ w rozleg³¹ równinê. W pobli¿u krateru mi¹¿szoœæ tefry
dochodzi do 200 m.
Kilka lat póŸniej celem zbadania skutków erupcji
National Geographic Society zaczê³o wysy³aæ na Alaskê
ekspedycje. Czterema z nich kierowa³ botanik Robert
Griggs. Podczas wyprawy w 1916 r. zobaczy³ on dolinê
Knife Creek, wype³nion¹ luŸnym, wci¹¿ jeszcze gor¹cym,
wulkanicznym py³em, ca³¹ pokryt¹ tysi¹cami minikominów, z których wydostawa³y siê gazy. Zafascynowany tym
widokiem Griggs nazwa³ j¹ Dolin¹ Dziesiêciu Tysiêcy
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Ryc. 1. Mapka lokalizacyjna wulkanu Novarupta. Arch. Google.earth

Dymów. Konsekwentne dzia³ania Griggsa na rzecz ochrony tego rejonu zosta³y uwieñczone sukcesem. Prezydent
Woodrow Wilson obj¹³ specjalnymi prawami obszar
4400 km2. Zosta³ on nazwany Katmai National Monument,
gdy¿ badacze, ³¹cznie z Griggsem, a¿ do 1950 r. uwa¿ali,
¿e sprawc¹ ogl¹danych podczas wypraw zniszczeñ jest
pobliski wulkan Katmai, a nie Novarupta.
Obecnie jednym z najistotniejszych aspektów monitorowania czynnych wulkanów, poza ochron¹ ¿ycia okolicznych mieszkañców, jest bezpieczeñstwo ruchu lotniczego,
gdy¿ drobny py³ wulkaniczny mo¿e powa¿nie uszkodziæ
samolot. Uwa¿a siê, i¿ wybuch wulkanu wielkoœci Novarupty móg³by unieruchomiæ ruch lotniczy na ca³ym kontynencie Ameryki Pó³nocnej.
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