
G I D A  D I D A K T I K O A

Miramon.Zientziaren KutxaGuneko
Hezkuntza Sailaren argitarapen bat da.

INFORMAZIOA
Tfno.: 943 01 24 78
http://www.kutxaespacio.org
http://www.miramon.org

Miramon.Zientziaren KutxaGunea
Mikeletegi, 43
20009 Donostia
Gipuzkoa

Lurraren SuminaLurraren Sumina

ALDI BATERAKO ERAKUSKETA



  ‘SUMENDIAK: Lurraren Sumina’ aldi baterako erakusteka eta honako gidaliburu
didaktiko hau Miramon.Zientziaren KutxaGunearen produkzio propioak dira.
   Zer dira sumendiak, zein atal dituzte, zenbat sumendi-mota daude, non daude
sumendiak, zergatik daude sumendiak Lurrean eta Eguzki-Sistemako beste planeta eta
satelite batzuetan, zein dira gugandik hurbilen dauden sumendiak..., galdera horiei
erantzutea eta gai horiei buruzko ikuspegi orokorra eskaintzea du helburu aldi baterako
erakusketa honek.
   Honako gida hau erakusketan ageri diren edukien osagarri izatea nahi genuke
Miramon. Zientziaren Kutxaguneko Hezkuntza Departamentukook. Bestalde, erakuske-
tako gaiak bildu eta zabaldu egin ditugu, haren baliabide osagarri edo independente
bihurtzeko asmoz. Halaber, aurrez ikasitako edukiak edo erakusketara egindako
bisitaldiaren ondoren landutako edukiak sendotzeko baliagarri izan daitezkeen hainbat
ariketa edo jarduera xume ere tartekatu ditugu.
   Gure inguruko bolkanismoa –Gipuzkoa eta Bizkaikoa, bereziki– azpimarratu dugu
espresuki bai erakusketan, bai gidaliburu didaktikoan.
   Gugandik gertuen ditugun arroka bolkanikoak bertatik bertara ikusi eta ezagutzeko
honakoa proposatzen dizuegu, ariketa gisara: arrokak dauden lekuetara joatea. Bisitaldia
nola egin azaltzen du, bestalde, gidaliburuak, eta ibilbidearen geldialdi bakoitzean
egin daitezkeen jardueren deskribapena ere egiten du.

Lurraren barrualdea
•  Plaken tektonika eta kontinenteen jitoa

Non daude sumendiak?

Sumendien atalak

Sumendiek jaurtitzen dituzten materialak

Sumendi - motak

Bolkanologoa

Erupzio aipagarrienak

Bolkanismoa Kantauri aldean?

Eguzki-Sistemako sumendiak

3
4

6

7

9

11

13

15

17

19

Lurraren barrualdea
•  Plaken tektonika eta kontinenteen jitoa

Non daude sumendiak?

Sumendien atalak

Sumendiek jaurtitzen dituzten materialak

Sumendi - motak

Bolkanologoa

Erupzio aipagarrienak

Bolkanismoa Kantauri aldean?

Eguzki-Sistemako sumendiak

   Hainbat geruza ditu Lurrak, ezaugarri fisiko eta kimiko desberdinak dituztenak:

NUKLEOA
   Lurraren barren-barreneko ingurunea da eta hiru zatitan banatzen da:
   Barne-nukleoa: hainbat metal astunek (burdinak eta nikelak, besteak beste) osatzen dutela
uste da. 4.500 ºC-tara iristen da, baina presioa hain handia denez, solidoa da nukleoa. Barne-
nukleoaren inguruan dago eratuta Lurra.
   Trantsizioko gunea: barne- eta kanpo-nukleoaren artean dago. Egoera: solidoaren eta likidoaren
arteko erdibidekoa.
   Kanpo-nukleoa: burdina du osagai nagusietakoa; presioa txikiagoa jasaten duenez, egoera
erdilikidoan dago nukleo hau. Beroaren eraginez, atal beroenak igo egiten dira eta hotzenak,
berriz, jaitsi; igotze-jaiste horrek korronte konbektiboak eragiten ditu. Mugimendu horiek gehi
Lurraren errotazioarenak dinamoa sortzen dute, eta horrek, berriz, Lurraren eremu magnetikoa.

MANTUA
   Hauxe dugu Lurraren atal handiena.
Hortxe sortzen da Lurrari bizirik iraunaraz-
ten dion bero gehiena. Bi gune handi be-
reizten dira mantuan, trantsiziogune batek
erdibituak:
   Azpiko mantua: zer materialez osatua
dagoen zehazki ez jakin arren, silizioa,
magnesioa, oxigenoa, burdina, kaltzioa eta
aluminioa dituela uste dute adituek.
   Trantsizioko gunea: hotza dagoenean,
dentsoa izaten da geruza hau; bero da-
goenean, berriz, jariakorra.  Nola-halako
konbekzio-mugimendua baduela uste dute
zientzialariek.
   Goiko mantua: burdina, silizioa eta mag-
nesioa ditu osagai nagusiak, egoera oso
jariakorrean guztiak ere. Astenosfera deit-
zen zaio mantuaren azalari, eta horren gainean ‘flotatzen’ dute tektoniko izeneko plakek.
Horien gainean daude itsasoak eta kontinenteak.

LURRAZALA
   Lurraren kanpoaldea da, nukleotik urrunen dagoena. Hogeita hamahiru kilometro inguruko
sakonera du, baina badago aldea leku batzuetatik besteetara.
   Lurraren barrualdetik datorren beroa lurrazalera hedatzen da. Ingurune bolkanikoetan ehun
metroko 20-30 ºC handitzen da tenperatura, Lurrean barrura egin ahala. Lurrazalean, 30 metroko
1 ºC igotzen da tenperatura.
Bi eratako lurrazalak daude:
   Lurrazal ozeanikoa (1): itsaspean dago batik bat. Arroka basaltikoz eta serpentinitaz osatua
dago. Sei kilometrotik beherako lodiera izaten du normalean. Kontinenteen arteko ingurune
batzuetan itsasoen hondotik kanporatzen da laba eta lurrazal berria sortzen du. Dortsal
ozeanikoak deitzen zaie ingurune horiei.
   Lurrazal kontinentala (2): lurrazal ozeanikoa baino zurrunagoa eta jariakorragoa da, eta
granitoa du osagai nagusia. Kontinenteek osatzen dute lurrazal hau, itsaspean ere badagoen
arren horren zati txiki bat.

urraren barrualdea eta kontinenteen jitoa
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Bete taula honetako lauki hutsak, eta marraztu Lurraren atalak (bakoitzari dagokion
proportzioa aintzat hartu). Margotu; eta jarri atal bakoitzaren izena

Plaka tektonikoen mugimenduaren simulazioa egiteko, jarri sutan lapiko bat, irasagar-gozoki
pusketa bat barruan duela. Berotu poliki-poliki. Begiratu arretaz goiko geruzaren mugimenduari.
Plaka tektonikoen zein mugimenduren antza dauka lapikoko irasagarrarenak?
Materiala: Lapikoa, irasagar-gozokia.

Esperimentutxo bat egingo dugu korronte konbektiboen portaera ikusteko. Jarri sutan urez
betetako lapiko bat. Ura irakiten hasten denean, lapikoaren hondotik azalera doazen
burbuilak ikusiko ditugu. Ontziaren beheko aldetik goikora beroa garraiatzen dute burbuilek,
eta, azkenik, jaregin egin dute. Efektu bera eragiten duten adibide gehiago aipatuko al
zenituzke?

Bilatu korronte konbektiboen inguruko informazioa. Korronte horiek egoera askotan agertzen
direla ohartuko zara: likidoak irakiten hasten direnean, berogailu batek jaregiten duen
beroan, eguraldiaren iragarpenean...
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 Barne-nukleoa
                                                                      4980-5120 km
                                                                                                                           2080 km
 Barne-mantua
                                                                       410-1000 km
                                                                                                                           377 km
 Lurrazala

54

Lurraren atalak                                       Sakonera-baremoak          Kilometroak (guztira)

PLAKEN TEKTONIKA ETA KONTINENTEEN JITOA
   Aspalditik susmatu izan dute gizakiek kontinenteak Lurraren azalean lekualdatu egiten direla,
eta 1630 urtean argitaratu zen lehenbizikoz horren berri (Niels Stensen). Baina XX. mendera
arte ez zen plazaratu gaur egun erabiltzen dugun ‘Kontinenteen Jitoaren Teoria’.
   Hona zer dioen teoria horrek: litosferak (lurrazal ozeaniko kontinentala, edo kontinentala
soilik) astenosferan (mantuaren goiko aldean) flotatzen du. Lehenago genioenez, oso jariakorra
da ingurune hori, eta konbekzio-korronteak sortzen dira. Plaketan eragiten dute aipatu
korronteek, eta sortze-, suntsitze- eta –lotuneetan– transformazio-eremuak sortzen dituzte.
   Sortze-eremuak (3): lurrazal berria eratzen den dortsal ozeanikoak dira. Astenosferatik datorren
etengabeko laba-isuria egoten da dortsaletan, eta, itsas hondora heltzen denean, gogortu eta
goraka egiten du, laba-isuri berriek bultzatuta. Horrela banantzen dira plakak. Kalkuluek
diotenez, 64.000 bat kilometro ozeano-gandor daude itsaspean barreiatuta.
   Suntsitze-eremuak: dortsal ozeanikoetan etengabe plaka berria sortzeak derrigorrean dakar
beste ingurune batzuetan litosfera suntsitzea, mugatua baita Lurraren azala. Hiru eratako
suntsitze-eremuak daude, plakaren araberakoak betiere.
   a)Lurrazal Ozeanikoa- Lurrazal Ozeanikoa (4): plaketako bat diagonaletik sartzen da bestearen
azpian, ‘subdukzio-eremua’ deritzonetik. Astenosferara heltzean, urtu egiten da plaka. Urtzean,
igo egiten da magma –gainean daukan plaka zeharkatuz– eta uharte bolkanikoak sortzen ditu;
Japonia, adibidez.
   b)Lurrazal Ozeanikoa-Lurrazal Kontinentala (5): Lurrazal ozeanikoaren azpitik sartzen da
–subdukzioa– kontinentala, hau baino dentsoagoa baita hura, eta astenosferaraino heltzen da.
Urtzean, sumendiak sortzen ditu (plaken arteko mugarekin lerrokatuak), eta batzuek altuera
handiak izaten dituzte, Hego Amerikako goi-ordokia, esate baterako.
   c)Lurrazal Kontinentala-Lurrazal Kontinentala (6): dentsitate oso txikia du lurrazal kontinentalak;
beraz, lurrazal kontinentalez osatutako bi plakek bat egiten dutenean ez da subdukziorik
gertatzen: elkarren kontra talka egiten dute, deformatu egiten dira eta erliebe handia sortzen
dute. Horrelaxe sortu ziren munduko mendikate handienak (Himalaia, adibidez).  Ez dute
bolkanismorik eragiten.
   Transformazio-eremuak (7): beste baten albotik –plaka suntsitu edota berririk sortu gabe–
lekualdatzen den plakaren mugei deitzen zaie horrela. Transformazio-failak ere deitu ohi zaie.
 Ez dute bolkanismorik eragiten; bai, ordea, lurrikara handiak.

5.- Trantsizioko gunea (410-1.000 km) 590 km
6.- Goiko-mantua (33-410 km) 377 km
7.- Lurrazala (0-33 km) 33 km

1.- Barne-nukleoa (5.120-6.370 km) 1.250 km
2.- Trantsizioko gunea (4.980-5.120 km) 140 km
3.- Kanpo-nukleoa (2900-4980 km) 2080 km
4.- Azpiko-mantua (1.000-2.900 km) 1.900 km

Erantzunak.



   Lurreko inguru jakin batzuetan daude sumendiak. Hona hemen horien banaketa:

OZEANO PAZIFIKOKO INGURUA
   Suzko Gerrikoa ere deitzen zaio. Ozeano Pazifikoan eta Ameriketako, Asiako zein Ozeaniako
kostaldean hedatzen da. Andeetan eta Mendi Harritsuetan sortzen dira sumendiak.
   Ingurune horretako sumendietako batzuk honako leku hauetan daude: Alaskan (Katmai,
Kamtxatka penintsula, Kuril uharteak...); Japonian (Fuji-Yama); Sumatran eta Javan (Krakatoa),...;
Amerikan  (Aconcagua –Argentina–, Guallatiri –Txile–, Misti –Peru–, Nevado del Ruiz –Kolonbia–
eta Popocatepetl eta Colima –Mexiko–). Ingurune horretako gune bero edo hot spot aipagarrienak
Hawaiin daude: Mauna-Kea, Mauna-Loa eta Kilauea sumendiak.

MEDITERRANEOKO ETA ASIAKO INGURUA
   Ozeano Atlantikotik Pazifikoraino heltzen da, mendebaldetik ekialdera. Italian eta Grezian
bakarrik daude sumendiak inguru honetan. Etna, Vulkano eta Vesuvio sumendiak dira aipaga-
rrienak.

INDIAKO OZEANOKO INGURUA
   Indiako ozeanoko ingurua, Java eta Sumatratik barrena Ozeano Pazifikoko inguruarekin
lotzen dena. Bolkanismo aktiboan diharduten uharte eta itsaspeko mendi ugari ditu inguru
honek. Besteak beste, Madagaskarreko itsasartean dauden Komore irlak.

OZEANO ATLANTIKOKO INGURUA
   Atlantiko osoa zeharkatzen du inguru honek. Groenlandia, Islandia, Santa Elena, Ascension,
Madeira eta Salvajes uharteak.

AFRIKAKO INGURUA
   Mozambiketik Turkiaraino hedatzen da ekialde partean. Kilimanjaro, Kenya eta Nirongo dira
inguru horretako sumendi ezagunenak. Ozeano berri bat –Afarko triangelua– jaiotzen da
ingurune horretan, dortsal ozeaniko bat Afrikako plaka Arabiakotik urruntzen ari den leku
berean, alegia.
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...Marka itzazu mapa honetan jarduera bolkaniko handiena duten inguruneak. Saia zaitez
aipatu ditugun sumendietako batzuk mapan aurkitzen.

1

umendien atalak
   Honako atalok dituzte sumendiek:
   1- Ganbera magmatikoa: sumendiaren gailurra baino 5 edo 10 km beherago egon ohi da.
Barrunbe zabala da, eta hortxe metatzen da, kanpora irten aurretik, magma edo laba.

    2- Tximinia: laba igotzeko hodia edo kanala da, ganbera magmatikoa kraterrarekin lotzen
duena.
   3- Kraterra: erupzioa gertatzen denean materialak kanporatzeko gunea da.
   4- Bolkan-konoak: laba-koladen eta sumendiak jaurtitako beste material metaketek sortzen
dituzte. Bolkan-konoan pitzadurak sortuz gero, krater sekun-
darioak ager daitezke haren alboetan edo oinarrian.
   5- Fumarolak: gasak eta kea isurtzen dituzten zuloak dira.
Gasen konposizioa labaren tenperaturaren araberakoa izaten
da; aldatu egiten da, beraz, fumarolak sortzen direnetik des-
agertzen direnera arte.
   6- Geyserrak: kubeta-formako krater batera ematen duten
tximiniadun egiturak dira. Tenperatura altuan –jatorri bolka-
nikoagatik– dauden arrokekin kontaktuan egoteak berotu
egiten du ura. Ura 100 ºC-tara iristen denean lurrun bihurtzen
da, eta kanporatu egiten da. Islandiako Geyser Handia eta
AEBetako Yellowstoneko Parke Nazionalekoak dira geyser
ezagunenak.
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Sumendia nola egin.
Materiala: Botila bat, eskaiola, berniza, hiru koilarakada bikarbonato, platerak garbitzeko
xaboia, koloratzaile gorria, hamabi koilarakada ozpin eta brotxa bat.
   Estali botila eskaiolaz eta eman sumendi-forma. Segidan, eman berniza, eskaiola babesteko.
Lehortu ondoren, jarri botilan bikarbonatoa, xaboia, koloratzailea eta ozpina.  Laster hasiko
da ‘erupzioa’. ‘Laba’ oso lodia bada, gehitu ur pixka bat ozpina bota aurretik.
OHARRA: Kontuz ibili esperimentu hau egiterakoan, ziztu bizian kanporatzen baita ‘laba’.

    Identifika itzazu sumendien
        atalak honako marrazki honetan:
Sumendien argazki-bilduma egiten
saia zaitez. Argazkietan ikusten di-
ren sumendi-atal guztiak berdinak
dira? Zein ezberdintasun antzeman
dituzu? Hausnartu, ondorioak atera
eta zure ikaskideekin iritziak trukatu.

Harea-sumendiak.
Materiala: Harea, ura, papera, lastotxoak eta sua.
Busti harea eta egin sumendia (marrazkian
ageri den bezala). Ganbera magmatikoa
eta tximinia egin. Tunel txiki bat egin
albo batean –ganbera magmatikotik
mutur bateraino– oxigenoa sar dadin. Sartu
kanpotik barrualdera, tximiniaraino –bolkan-
konoa zeharkatuz– hainbat lastotxo. Sartu paperak
ganbera magmatikoan eta su eman. Kraterretik zein
alboetatik, fumarolak bailiren, kea irteten ikusiko
duzu.
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umendiek jaurtitzen dituzten materialak
   Lurreko azalaren eta lurrazalaren geruza sakonenen zein mantuaren arteko lotura bakarra
sumendiak dira. Gure planeta honi buruz zerbait gehiago jakiteko aukera ematen digute, bai
sumendien ezaugarriek, bai jaurtitzen dituzten materialek. Hortaz, Lurraren barrualdeaz datuak
eskuratzeko oso baliagarriak zaizkigu sumendiek egozten dituzten materialak. Gaseosoak,
likidoak nahiz solidoak izaten dira aipatu materialak.

GASEOSOAK
   Nahaste konplexuak izaten dira sumendiek jaurtitzen dituzten gasak, eta asko aldatzen da
horien konposizioa. Ur-lurruna, karbono-dioxidoa, nitrogenoa, hidrogenoa, azido klorhidrikoa
eta kloruro lurrunkorrak dira ugarienak. Kraterretik zein lurreko pitzaduretatik kanporatzen
dira materialak, baita urtutako labetatik askatzen ere. Gas-edukiaren arabera, lehergarritasun-
maila handiagoa edo txikiagoa izaten da. Gas-eduki handiko magmak eduki txikikoak baino
erupzio bortitzagoak eragiten ditu.
   Kolore argiko arroka, gas-burbuilez betea, sortzen dute erupzio batzuek. Apar-harria deitzen
zaio arroka horri. Barruan horrenbeste gas daukanez gorderik, urarena baino txikiagoa da apar-
harriaren dentsitatea eta, horrenbestez, flotatu egiten du.

LIKIDOAK
   Labak deitzen zaie sumendien produktu likidoei. Magmaren biskositatearen araberakoa izaten
da sumendien forma. Laba oso jariakorra baldin bada, urrutira heltzen da; ondorioz, oso zabala
izaten da sumendiaren oinarria. Laba dentsoagoek, aldiz, sumendi estuago eta altuagoak sortzen
dituzte. Silizea (SiO2).da biskositatean eragin handiena duen elementu kimikoa.
   Bi motatakoak izaten dira labak: airepekoak eta itsaspekoak.

- Airepekoei dagokienez, hiru motatakoak bereizten dira:
   1- Pahoehoe izeneko laba azaleko zarakar mehea
solidotzearen ondorioz sortzen da; horren azpian
labak jariatzen segitzen du, eta zimurtu egiten
du zarakarra. Zimurtutako azalaren itxura izaten
du.
eta dentsoa da: oso poliki labaintzen eta azkar
eta modu irregularrean hozten da. ‘Malpais’ deitzen
diote Kanariar irletan.
aitzitik, aurreko biak (zimurduraz beteak) ez be-
zalakoa da. Gainazal leuneko koladek sortzen dute
l a b a  m o t a  h a u .

- Itsaspeko labak, berriz, berehala, ura ukitu orduko,
hozten dira, eta kuxin-forma hartzen dute. Hortik
datorkie kuxin-laba edo pillow-laba izena. Sarritan,
desegin egiten dira eta beira beltzezko zati txiki
(obsidiana) bihurtzen dira.

SOLIDOAK
   Piroklasto ere deitzen zaie sumendiek jaurtitako
material solidoei. Grezieratik dator hitza: piro =
sua; clastos = zatiak. Gainazaleko ‘aspaldiko arroken’
zatikiak izaten dira batzuetan produktu harritsuak;
beste batzuetan, berriz, Lurraren barru-barruan
sortutako ‘arroka berriak’. Egoera solidoan edo
urtuta jaurtitzen dituzte sumendiek arroka berriak.

1.- __________________

2.- __________________

3.- __________________

4.- __________________

5.- __________________
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   Aktibitatearen arabera, hainbat
sumendi-mota daude. Sumendi
iraungiak deitzen zaie erabat
iraungita edo ‘hilda’ daudenei eta
berriro ‘iratzarriko’ ez direnei. Gaur
egun ere materialak jaurtitzen di-
tuztenei, berriz, sumendi aktiboak
deritze. Sumendi itzaliak deitzen
zaie, bestalde, gaur egun jarduera
bolkanikorik ez dutenei baina noiz-
nahi berriro izan dezaketenei.
   Sumendien sailkapena egiterakoan,
erupzio historikoen edo jarduera bolkaniko mota jakin bati deitura eman dioten sumendien

izenen araberakoa oso ohikoa izaten da. Honako sailkapena,
adibidez:

STRONBOLIARRAK
   Italiako Lipari uharteetako Stronboli sumenditik dator izena. Laba
basaltikoa, jariakortasun txikikoa, jaurtitzen du; sarritan izaten
dira, beraz, leherketak eta  zatikatutako materialen jaurtiketak.
Laba-zatiak (urtuta, sarritan) kanporatzen dira tarteka kraterretik,
eta lapilli nahiz bonba gisara aireratzen dira. Labak kraterreko
alboetatik gainezka egiten due-
nean, hegal eta sakanetatik jaisten
da, baina ez du hedadura handirik
ere hartzen. Mediterraneo itsasoan

dagoen Stronboli sumendia da mota honetako adibide garbiena.

HAWAIIARRAK EDO EFUSIBOAK
   Aldapa leuneko hegalak izaten dituzte. Oso jariakorra izaten
da laba, eta gas gutxi edukitzen du. Kraterretik ehunka kilometrora
joaten da batzuetan. Bestalde, errauts gutxi aireratzen du. Le-
herketa askorik ez du egiten, eta laba jariatzeko hodi bolkanikoen
inguruetan zepa-mendixkak sortu ohi dira. Poliki-poliki jariatzen
da laba eta bolkan-konoaren alboetako pitzaduretatik isurtzen da. Ezkutu-forma izaten dute.
Batzuetan, haizeak laba-partikulak garraiatzen dituenean kristal-hariak sortzen dira. Pele suaren
jainkosaren ileak direla esan ohi dute Hawaiiko natiboek. Hawaii irletako Mauna Loa eta Kilauea

sumendietan gertatzen dira batik bat era horretako erupzioak.

VULKANIARRAK
   Italiako Lipari uharteetako Vulkano sumenditik datorkie izena.
Biskositate handiko labak sortzen dituzte, eta berehala solidotzen
dira airearekin kontaktuan jartzean. Gas-kantitate handiak izaten
dituzte laba-mota hauek; ondorioz, errauts eta gas ugari aireratzen
dute, eta, horien eraginez, hodei bolkanikoak sortzen dira. Euria
egiten duenean, esekitako material guztia arrastatzen du euriak.
Etna eta Vulkano dira sumendi-mota honen adibide aipagarrienak.

Osa itzazu taula honetako laukiak, sumendiek jaurtitzen dituzten material solidoak kontuan
harturik betiere:

Zenbait elikagaiz baliatuko gara biskositate-kontzeptua argitzeko.
Bete itzazu hiru botila maila beraraino: batean oliba-olioa jarri, bestean maionesa eta
hirugarrenean ‘Nocilla’. Hartu kronometroa eta neurtu zenbat denbora behar duen botilaren
hondoraino heltzeko objektu astun batek (arrantzarako beruna, adibidez).
Zenbat eta biskositate handiagoa (fluxuarekiko erresistentzia) izan inguruneak, orduan eta
denbora gehiago behar du objektuak hondora ailegatzeko. Silize gutxiko labek oliba-
olioarenaren antzeko biskositatea dute; silize asko duten labek, aldiz, ‘Nocillarena’ baino
biskositate 1.000 aldiz handiagoa (gutxi gorabehera) izaten dute.
.
Bi lata (edari gasdunak dituztenak) behar ditugu esperimentu hau egiteko. Karbono-dioxidoa
eduki ohi dute edari gasdunek. Astindu latetako bat, eta segituan zabaldu. Bat-bateko
erupzioa egiten du gasak. Beste lata, berriz, zabalik utzi zenbait orduz; ondoren, astindu. Ez
du erupziorik egingo. Likidoarekin nahasitako gas-kopuruan dago gakoa: lata zabalik egon
denez, gasa lurrundu egin da.

Silizio-kopuruaren araberakoa izaten da sumendien forma. Gas-edukiaren arabera, bestalde,
leherkorrak edo efusiboak (jariakorrak) izaten dira erupzioak. Bete ezazu honako taula hau
eta jarri lauki bakoitzean dagozkion ezaugarriak, aldagaiak kontuan izanik betiere.
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umendi - motak

1

   Tamainaren arabera, honela sailkatzen dira:
   1.- Blokeak eta bonbak: tamaina askotakoak izaten dira, zentimetro gutxikoak nahiz hainbat
metrotakoak. Material horiek jaurtitzean, laba oso likatsuak ere eraman ohi dituzte berekin
batzuetan. Kanporatutako laben kanpoko aldea berehala kristalizatzen da; barrualdeak, aldiz,
likido izaten jarraitzen du. Lurrera erortzean zartatu egiten dira, eta ‘ogi bolkanikoak’ deitzen
zaie. Biskositate txikikoak badira, ardatz-forma hartzen dute, airean bira-biraka jausten baitira
lurrera.
   2.- Lapillia eta klerak: ilarra eta intxaurra arteko tamainako (5 mm - 3 cm bitartekoak) materialak dira.
  3.- Errautsak: 4 mm-z azpiko partikulak dira. Oso urrunera eramaten ditu batzuetan haizeak.
  4.- Hautsa: 1 mm-z azpiko partikulak dira.

4

PRODUKTUAK
SOLIDOAK

TAMAINA

BESTE OBJEKTU BATZUEKIKO
ANTZA

BLOKEAK ETA
BONBAK

LAPILLIA ETA
KLERAK

ERRAUTSAK HAUTSA

GAS GUTXI

GAS ASKO

CENIZAS POLVOSILIZIO GUTXI SILIZIO ASKO

ESTROMBOLIARRAESTROMBOLIARRA

SUMENDI IRAUNGIASUMENDI IRAUNGIA SUMENDI AKTIBOASUMENDI AKTIBOA

HAWAIIARRAHAWAIIARRA

VULCANIARRAVULCANIARRA



PLINIARRAK EDO VESUBIARRAK
   Plinio ‘Zaharra’ zeritzon hartatik datorkie izena sumendi-
mota hauei. Antzinako Erromako jakintsua eta naturalista
zen Plinio, eta Vesuvio sumendiaren erupzioa ikusi eta des-
kribatu zuen K.o. 79. urtean.
   Errauts- eta piroklasto-kantitate handiak kanporatzen dituzte
erupzio-mota hauek. Sortzen dituzten errauts-zutabeak, berriz,
azalore erraldoien modukoak izaten dira, eta milaka metro
egiten dituzte zeruan gora. Piroklastoen jarioak ibarrak eta
arroilak betetzen dituzte batzuetan; errautsek, berriz, su-
menditik urruti dauden eremu zabalak estaltzen dituzte, baita
Eguzkia ezkutarazten eta lurralde hedatsuak hozten ere.

PELEARRAK
   Antilla Txikietako Martinika uharteko Pelée menditik datorkie
izena. Biskositate handiko laba isurtzen dute, gas-kantitate

handikoa. Berehala solidotzen da laba, eta kraterra eta tximinia itxi egiten ditu. Gasen presio
izugarriak leherketa bortitzak eragin ohi ditu. Batzuetan lurpeko lurrikara handiak izaten dira
leherketen aurretik. Suzko hodeiak sortzen
dituzte era honetako sumendiek. Errauts fin
eta goria, arroka-pusketa handiak eta gas bero
hedatuak, horiek izaten dira hodeien osagarriak.
    Oso arriskutsuak dira sumendiok. Izan ere,
material piroklastiko ugari jaurtitzen dute; laba,
berriz, tenperatura oso altuetara heltzen da
eta bizkor higitzen da. Labak eta glaziarrek
–edo kraterrean metatzen den uragatik sortzen
diren urmaelek– elkar ukitzean arroka eta
hautsarekin nahasitako ur-fluxuak sortzen dira
(laharak deitzen zaie). Oso bizkor mugitzen dira
laharak, eta parean harrapatzen duten guztia sun-
tsitzen dute.
   Erraz higatzen dira era honetako sumendiak, jaurtitzen
duten materiala ez baita lurrean ondo trinkotzen. Ondorioz,
aise eramaten du euriak. Nekazaritzarako ezer gutxi balio dutela
uzten du haizeak ere material hori hedatzen den lurra.

 KRAKATOARRAK
   Itsasoan egoten dira, eta batzuek ura edukitzen dute kraterrean. Oso
leherketa bortitzak izaten dituzte, sumendien berezko energiari ganbera
magmatikoan edo galdaran sartzen den ur-lurrunaren espantsioa (laba ukitzean sortzen da)
gehitzen baitzaio. Leherketa freatikoak deitzen zaie.
   Krakatoa sumendiaren eztanda da ezagunena.

ITSASPEKO ERUPZIOAK
   Itsas hondoetan ere izaten da bolkanismorik, bai pitzaduren bidez (plaka litosferiko berriak
sortzen diren dortsal ozeanikoetakoak), bai beroguneen edo hot spot-en bidez. Pitzadura
horietatik isurtzen den labak itsaspeko sumendiak, uharte bolkanikoak edo atoloiak sortzen
ditu. Greziako Zikladeak, Kanariar uharteak eta Hawaii irlak dira erupzio-mota hauen adibide
argienak.
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Taularen kopia bana (hutsik) eman behar zaio ikasle bakoitzari. Fitxak bailiren eman behar
zaie ikasleei lauki bakoitzaren edukia, eta horrela bete behar dute taula.

Sumendien forman eragina dauka biskositateak. Ikus dezagun nola gertatzen den. Hiru
kubeta edo balde, igeltsu-hautsa eta ura behar dugu. Igeltsu-kopuru berbera bota hiru
baldeetan. Bota ura (baina kopuru ezberdinak hiru baldeetan) eta ongi nahasi.
   Ur gutxien duen baldeko edukia hartu eta mahai gainean jarri. Sumendi-forma eman
igeltsu-masari. Egin gauza bera hurrengo baldearekin eta, azkenik, ur gehien daukanarekin.
Zer forma dauka sumendi bakoitzak? Zer dela-eta daukate denek itxura desberdina?

2

1
MOTA             ADIBIDEAK        JAURTITAKO MATERIAL-MOTAK  LEHERGARRITASUNA

Stronboliarra

Hawaiiarra

Vulkaniarra

Pliniarra

Pelearra

Krakatoarra

Stronboli

Mauna Loa eta Kilauea

Vulkano eta Etna

Vesuvio

Pelée mendia, Pinatubo

Krakatoa

Leherketa arruntak. Material
zatikatua jaurtitzen du.

Eskasa

Erdi-mailakoa eta
bortitza bitartekoa.
Erdi-mailakoa eta
bortitza bitartekoa.

Oso bortitza

Oso bortitza

Erdi-mailako biskositateko laba.
Ez du hedadura handirik hartzen.

Oso jariakorra. Gas gutxi.
Hedadura handia hartzen du.
Bishositate handikoak. Azkar solidotzen dira.
Errauts eta gas ugari konporatzen dute.
Errauts eta piroklasto ugari kanporatzen
dute. Altuera handia hartzen dute.
Biskositate handiko laba. Gas asko.
Material piroklastiko asko.

Ur-lurrun asko isurtzen dute.

   Sumendietan izaten diren aldaketak eta erupzio bolkanikoen garapena eta bilakaera aztertzen
dituzten adituak dira bolkanologoak. Hainbat neurketa egin behar izaten dituzte horretarako:
    -begizkoa; hots, lurretik zein airetik begiratzea sumendia.
    -geodesikoa, edo sumendiak jaurtitako materiala eta horrek izandako aldaketak aztertzea.
     -sismikoa, edo lurraren mugimenduak, horien maila edo intentsitatea eta maiztasuna neurtzea.
    -geokimikoa, edo sumendiak jaurtitako material guztia zehatz-mehatz aztertzea.
   Asko hobetu da aspaldian jarduera bolkanikoaren ikerkuntza, neurketa-tresna berriei esker. Urrutira
hautemateko teknikek azterketa seguruagoak eta eskala handiagoan egiteko aukera ematen dute.
Besteak beste, sumendien monitorizazioa egiteko aukera.  Sumendi bakoitzaren ‘egutegi’ zorrotza
egiten da, eta antzematen diren aldaketa guztiak idazten dira. Beste faktore batzuk ere (landareak,
animaliak, zenbat pitzaduratatik irteten den ur-lurruna...) behatu beharra dakar horrek.

olkanologoa
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  Lehergarritasun bolkanikoaren indizea (LBI) da kontuan hartu
beharreko faktoreetako bat. 1982an asmatu zuten Newhall eta Self
adituek aipatu indizea. Historian zehar izan den bolkanismoaren
magnitudea deskribatzea du helburu LBIk. Sumendiak jaurtitako
produktuen bolumenak, gas- eta errauts-zutabeen altuerak eta beste
zenbait faktorek adierazten dute zenbateko lehergarritasuna duen
halako erupzioak.
   LBIren eta erupzioaren magnitudearen arteko erlazioa adierazten
du honako taula honek.

   Hona hemen bolkanologoek erabiltzen dituzten neurtzeko
tresnetako batzuk:
   Tenperatura altuak neurtzeko termometroa: sumendietako
uraren eta labaren tenperatura neurtzeko erabiltzen da. Erre-
sistentzia handiko termometroak dira eta tenperatura altuak
neurtzeko gaitasuna dute.
   Gas-neurgailua: hainbat gas (radona, besteak beste) neurtzeko
erabiltzen da.

   Geiger-Muller neurgailua: erradioaktibitatea neurtzeko tresna.
   Ph-metroa: laben azidotasuna neurtzeko erabiltzen da.
   Iparrorratza: eremu magnetikoak neurtzeko eta, ondorioz, koladen orientazioa zein den
jakiteko erabiltzen da.
   Klinometroa: angeluak kalkulatzeko tresna. Bolkan-konoaren hegalen inklinazioa zenbatekoa
den jakiteko garrantzizkoa da aipatu aparatua. Izan ere, inklinazioaren arabera kalkulatzen da
labak aldapan behera egingo duen ibilbidea.
   GPSa (Global Position System): satelite bidez egiten den neurketa. Laba nondik noraino
hedatzen den adierazten du, zehaztasun osoz. Sumendiak jaurtitako produktuen kantitatea,
produktu horien biskositatea eta abar kalkulatzeko baliagarri izaten da aipatu datua.
   Matxardak, mailuak, zizelak... sumendiek jaurtitako materialen laginak jasotzeko erabiltzen dira.
   Mikroskopio petrografikoa: arroka-laginak jaso eta laborategira eramaten dira. Xafla mehe-
mehea (30 bat mikroikoa) ateratzen da lagin horietatik. Gardena izaten da lagina; beraz,
mikroskopioaren bidez jakiten da haren ezaugarrien eta osagaien berri.
   Izpi-espektrometroa: arrokaren mineralogia zehazteko erabiltzen da. Arroka suntsitu egin
behar izaten da, tresna honen bidez behatzeko. Arroka birrindua espektrometroan sartu eta
grafikoa egiten du. Ondoren, patroi jakin batzuekin alderatzen da grafikoa.
   Lupa: arrokaren egitura ikusteko erabiltzen da.
   Sismografo-sarea: lurrikaren inguruko datuen erregistroa egiteko ekipo-sarea.
   Bestalde, jantzi berezia (erregaitza) eraman behar izaten dute soinean bolkanologoek. Amiantoz
(zuntz zuri eta malguko, zeta-itxurako minerala) egindako jantzia izaten da.

KRAKATOA SUMENDIA
   Uharte bolkanikoa zen Krakatoa;
Java eta Sumatra artean zegoen.
Hiru krater zeuzkan: Rakata, Da-
nan eta Perboewatan. 1883ko
maiatzaren 20an izugarrizko bu-
rrunba-hotsak hasi ziren ateratzen
lurpetik. Pixkanaka, baretu egin
zen lurraren sumina; baina urte
hartako abuztuaren 26an leher-
keta handia izan zen, lurrun-
zutabea 17 kilometro gora jaurti
zuena. Suak eta keak erabat estali
zuten uhartea, kostaldean olatu
handiak altxatu ziren eta errautsak
zerua ezkutatu zuen. Ondoren,
hutsunea hasi zen egiten bolkan-
konoaren azpian. Abuztuaren
27an inarroste handia hasi zen.
Danan sumendiak dardara handia
egin eta, ondoren, hondoratu egin
zen. Itsasoko ura sumendiaren
‘galdaran’ sartu zen, eta lurrun
bihurtzean leherketa ikaragarria
eragin zuen.  Izugarrizko tsunamiak sortu zituen erupzioak, eta 35 metroko olatuak altxatu
ziren.
   Baina sumendia ez zen desagertu. Hainbat urtez geldi eta isilik egon ondoren, itsaspeko erupzioari
ekin zion, poliki-poliki, eta galdara sortu zen. Beste kono bat agertu zen itsas mailatik 132 metrora.
Anak Krakatoa (‘Krakatoaren semea’, bertako hizkuntzan) deitu zioten uharte txiki berriari.

rupzio aipagarrienak
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ERUPZIO-MOTALBI
Leherketarik ez

Txikia
Erdi-mailakoa

Erdi-mailakoa eta bortitza bitartekoa
Bortitza

Oso bortitza
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...1 Materiala: zeuk egindako ‘sumendia’ (lehenxeago esan dizugu nola egin), iparrorratza,
klinometroa.
   Ariketa hau egiteko sumendi bat egin behar da, aurrez aipatutako prozeduraren arabera.
Sumendia egin eta erupzioa izan ondoren, ahal ditugun datu guztiak bildu behar ditugu.
Lehenago aipatu ditugun eta eskura dauzkagun neurtzeko tresnak erabili behar ditugu.
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ETNA
   1669ko matxoaren 11n izan zuen
erupzio bortitzena: pitzadura handia
(18 kilometro luze) egin zuen lu-
rrikarak. 760 milioi metro kubiko laba
jaurti zituen sumendiak. Zortzi urte
behar izan zituen solidotzeko.
   Kristo aurreko garaietan Etnak izan-
dako jardueraren berri eman zuen Vir-
giliok Eneida obran. Honako deskriba-
pena egin zuen Etnaren erupzioaz:
   “Ziklopeen hondartzara heldu ginen,
nekaturik. Portutik gertu, haizeetatik
babestuta geundela jada, eztanda
egin zuen Etnak. Izugarrizkoak ziren
erupzioak: batzuetan, hodeitzar bel-
tza –kearekin nahasia– egozten zuen
lainoetarantz, suzko globoekin batera;
besteetan, harriak botatzen zituen
bere errai gorietatik, orro egiten zuen,
kiskalitako arrokak airean pilatzen

eta bere amildegi sakonetan egosten zituen. Entzelade –tximista batek gorputza erdi erreta
zeukan– masa haren azpian lurperatuta geratu zen. Bere barruan harrapatuta zeukan Etnaren
haizebideetatik arnasten zuen, eta haren saihets nekatuak mugitzen ziren bakoitzean Trinakria
(Sizilia) osoa dardarka hasten zen eta keak estaltzen zuen zerua”.

VESUVIO
   K.o. 79. urtean izan zen sumendi honen erupzio aipagarriena, Pompeia eta Herkulano suntsitu
zituena. Gas- eta errauts-eztanda handi batekin hasi zen erupzioa. Sumendiak jaurtitako
materialak hodei batean pilatu ziren, eta Ponpeia aldera bultzatu zituen haizeak. Ondoren,
erortzen hasi ziren materialak, eta sekulako piroklasto- errauts - eta gas-fluxua gertatu zen.
Erabat estali zuen Ponpeia zazpi metroko errauts-geruzak. Ehun bat kilometroko itzulinguruan
zeuden gizon-emakume guztien intoxikazioa eragin zuten aipatu materialek. Herkulanora ere
heldu zen fluxu toxiko hura, eta parean harrapatutako guztia suntsitu zuen.
   Plinio Gazteak utzitakoa da gertakari haren inguruko testigantza bakarra. K.o. 100. urtean
(gutxi gorabehera) gutuna bidali zion Tacito historialariari, eta ikusitako triskantzaren berri
eman zion:
   “Mugitu egiten ziren gure inguruko eraikinak eta, aire zabalean geunden arren –leku nahiko
estuan hala ere–, etxeek berehala behera egingo zuten beldur ginen.  Orduantxe erabaki genuen
hiritik alde egitea, eta jendetza handia genuen gure atzetik, izuak jota (...) Eseri berriak ginen
eta, bat-batean, ilundu egin zuen. Baina iluntasun hura ez zen Ilargia dagoenean edo zerua
hodeituta izaten denean bezalakoa, leku itxi batean gaudela argiak itzalita daudenean bezalakoa
baizik.
   Emakumeen aieneak, haurren garrasiak, gizonezkoen oihuak... entzuten nituen: batzuk
gurasoen bila zebiltzan, deiadarka; besteak, seme-alaben bila; senarraren nahiz emaztearen
bila beste batzuk. Ahotsengatik ezagutzen zuten elkar. Tokatu zitzaien zorigaiztoa deitoratzen
zuten batzuek, senitartekoena besteek; heriotzaren beldurrez herioari deika ari zenik bazen;
jainkoenganantz besoak altxatzen zituzten askok; beste batzuek zioten jainkorik ez zegoela
eta heldua zela munduaren akabera (...)”.

Bolkanismoa kantauri aldean?
  Sumendi aktibo ugari dago gaur egun mundu osoan. Kanariar uhartetan eta Italian dauzkagu
hurbilenekoak. Baina, horrela izan ote da beti? Ez ote da inoiz egon hemen lur hauetako
antzinako biztanleak –edozein zirelarik ere– izutzen zituen sumendirik?
   Galdera horri erantzuteko, begira diezaiegun gure zorupeko arrokei. Hor ageri zaigu ipar-
mendebaldetik hego-ekialdera hedatzen den lur-zerrenda, hainbat herri zeharkatzen dituena
–Barrika, Maruri, Fruiz, Errigoiti, Gernika, Eibar, Zumarraga eta Bergara– eta arroka bolkaniko
oso interesgarriak eskaintzen dizkiguna. Lur-zerrenda ikertu duten geologoek diotenez, 87 bat
milioi urte ditu (Goi Kretazeokoa da, beraz) eta itsas hondoan egondako arrokek osatzen dute.
   Hortaz, bolkanismo oso aktiboa izan zen antzina-antzina Kantauri aldean. Zerk eragina, ordea?
   Iberiar Penintsulako iparraldeko kosta arretaz begiratu eta Frantziako mendebaldeko kostarekin
alderatuz gero, elkarren antz handia dutela ohartuko gara. Azterketa geologikoek frogatu
dutenez, elkarri lotuta zeuden
bi kostaldeak Kretazeo ga-
raiaren hasieran (duela 120
bat milioi urte) eta plaka li-
tosferiko bakarra osatzen zu-
ten. Baina dortsal ozeaniko
txiki bat sortu zen –laba urtua
isurtzen zuena– eta hautsi egin
zuen plaka. Pixkana-pixkana
zabalduz joan zen, eta horrela
sortu zen hemen aztergai du-
gun bolkanismo-eremua. Hiru
ondorio nagusi izan zituen
plakaren hausturak: a) he-
goalderantz higitzen hasi zen
plaka iberiar berria; b) beste
itsaso bat (Bizkaiko Golkoa)
sortu zen, eta bolkanismo bizia
izan zuen horren hondoak, eta
c) zimurdura handia agertu
zen bi plaken elkargunean:
Pirinioak.
   Badakigu, beraz, izan zela
sumendirik Kantauri itsasoan,
eta plaken mugimenduek sor-
tu zituztela. Ikus ditzagun,
bada, labak itsasoko ura ukit-
zean hartu zituen forma bitxi horiek. Horretarako, Bizkaia aldera ibilaldi geologikoa egitea
proposatzen dizugu. Etorri nahi duzu gurekin?

LEHENENGO GELDIALDIA: Argate
   Soraluzen ekingo diogu ibilaldiari, eta zentral elektrikorako bide asfaltatutik abiatuko gara.
Argate baserria baino lehenxeago kuxin-labak edo pilow-lava deritzen egitura bolkaniko
interesgarri batzuk ikusten dira ezpondan, errepidearen horma naturalean. Elkarri gainjarritako
bolak dira, itsasoko ura ukitzean laba berehala hoztean sortuak. Horrela sortu zen urtutako
materiala estali zuen beira-geruza edo -mintz fina –plastikoa edo moldagarria artean–; pitzaduratik
laba irteten jarraitzen zuenez, bolak bereizi eta pirritan jaitsi ziren maldan behera, eta pitzaduraren
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   Eguzki-Sistemako beste zenbait planeta
eta ilargitan ere antzeman dira sumendiak
eta metaketa bolkanikoak. Lurrean bezala,
Ilargian ere badago –edo egon izan da–
bolkanismo efusibo eta leherkorrik, baita
zenbait planetatan ere (Artizarren eta
Marten, adibidez).
   Bolkanismo jariakor (silize gutxikoa) ugari
dago Lurrean; hori dela-eta, laba-eremu
zabalak eta sumendi nahiko lauak sortzen
dira normalean. Hemengoak ez bezalakoak
dira, ordea, beste planetetako sumendiak,
horietan dagoen grabitatea, atmosfera eta
beste zenbait faktore direla medio.
   Zeruko bi gorputzetan bakarrik –gure
planetaz gain– daude sumendi aktiboak
Eguzki-Sisteman: Ion –Jupiterren satelitea
da– eta Tritonen –Neptunoren satelitea–.

Marte
   ‘Mantuaren transmisioa’ deritzon fenomenoak eragin zuen Marteko jarduera bolkanikoa.
Marteren barneko eremu beroek azalera igotzeko joera dute; hotzek berriz, beheraka egiten
dute. Desberdintasun horiek deformatu egiten dute planetaren gainazala; hori dela-eta, lurra
altxatu egiten da
hainbat lekutan, eta
sumendiak sortzen
dira. Baina prozesu
horretan ez zen plaka
tektonikoen jardue-
rarik izan. Izan ere,
plaka bakarra dauka
Martek. Gaur egun,
berriz, ez dago jar-
duera bolkanikoaren
aztarnarik Marten.
   Olympus mendiko
sumendia (geldirik
dago) Eguzki-Sistema
osoko handiena da:
550 km-ko oinarria du
eta 24 km-ko altuera
(Everest halako hiru).
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oinarrian geratu ziren. Egitura interesgarriak
izan ohi dituzte, sarritan, kuxin-labek, eta azken
geldialdian izango dugu horiek ikusteko aukera.

BIGARREN GELDIALDIA: Fruizko harrobiak
   Fruiztik Mungiarako errepidean eskuinetara
daude harrobiak (abandonatuak), herritik irten
eta berehala.  Harrobiaren hormetan prisma-
formako zutabe bitxiak ikusten dira, Irlandako
Gigant Causeway edo Erraldoiaren Galtza-
dakoen antzekoak.  ‘Zutabe-disjuntzioa’ deitzen
zaio egitura hexagonal horri, eta labaren jarioa
gelditzen denean sortzen da. Lurrazaletik ger-
tuen dagoen laba bizkor hozten da, eta konbekzio-zelula hexagonalak eratzen dira. Erleek ere
panel hexagonalak egiten dituzte. Izan ere, horixe da espazioa hobekien aprobetxatzen duen
forma, azalera txikian ‘zelula’ asko sartu behar izaten direnean. Horixe bera gertatzen da
konbekzioarekin: beroak eraginda ‘zelula’ askok goraka egin eta hexagono-forma hartzen dute.

   Laba solidotzen denean, uzkurtu egiten da,
eta konbekzio-zelulen plano geometriko erre-
gular horietatik hausten da hain justu.

HIRUGARREN GELDIALDIA: Meñakoz
   Pixka bat ibili beharra dago azken lekura
heltzeko, baina merezi du. Barrika eta Sopela
artean dago Meñakozeko senaia, eta inguruko
etxadi batetik abiatzen den lurrezko bidetik
jaitsi behar da hara iristeko. Senaiara heldu-
takoan, ordu-erdiz edo ibili behar da harkos-
kozko hondartzan eta eskuinera jo, itsasoan
barneratzen den arroka-barrara iritsi arte:

hortxe dago gure helmuga. Hara ailegatutakoan, horma bertikal handia ikusiko dugu, bata
bestearen gainean dauden kuxin-labez eraikia. Ba ote dute Argaten ikusi ditugun horien antzik?
Hobeto ikusteko, abia gaitezen hondartza-ertzeko patata-formako bloke handien artetik: kuxin-
labak dira guztiak. Hautsita daude horietako asko, eta egitura interesgarriak ikusten dira: kaltzita-
mineralez betetako bakuoloak, erradiazio zentrokideak edota apurtune erradialak. Gas ugari
izaten du sarritan labak, eta solidotzean kuxinetik kanpora irteteko joera izaten dute. Horregatik
agertzen dira bakuolo horiek kuxin-labaren
kanpoaldean. Kuxinen zarakar beirakara
pixkanaka solidotzen da barnerantz, geruza
zentrokideak eratuz; nukleoa mantsoago
hozten da, horregatik da, hain zuzen ere,
kristalinoagoa. Solidotze-prozesuaren azken
fasean, hozten denean, asko txikiagotzen
da bolumena eta arrokak hautsi egiten dira,
oso modu bitxian hautsi ere: erdigunea
osorik geratzen da, hausturarik gabe, eta
hortik abiatzen da hainbat apurtune ia
zuzen, gurpil baten erradioen antzera.
Hortik datorkie, hain justu ere, izena:
uzkurtze-apurtune erradialak.

Eguzki-Sistemako sumendiak

Olympus mendia

bakuoloak
nukleo

kristalinoa

zartadura
erradialak

egitura
zentrokideak



20 21

Io
  Io –Jupiterren lau satelite handienetakoa– da Eguzki-Sistema osoko bolkanismo aktibo handiena
duen gorputza. Fluxu bolkaniko eta sulfuro-metaketa asko eta asko ditu satelite horretako
gainazal koloreanitzak. ‘Gandor’ bolkaniko batzuek 300 km-ko altuera daukate.
Jupiterrek eta Europa zein Ganimedes sateliteek eragiten dioten indar grabitatorioaren ondorio
da aipatu jarduera bolkanikoa. Indar horiek direla-eta, etengabe sortzen dira sumendiak Ioko
gainazalean.  ‘Marea-indarrak’ deitzen zaie, eta Ilargiak Lurreko itsasaldietan duen eraginaren
antzekoa sortzen dute.

Globoa balitz bezala deformatzen dute Io horren gain eragina duten indarrek.

Tritón
   Neptunoren ilargi handiena da Triton. Oso satelite hotza da (-235 ºC) eta dentsitate oso txikiko
atmosfera dauka.
   Izoztutako ura da gehienbat Tritongo azala –150-200 km-ko lodiera du–, eta haren azpian
ur likidoz, amoniakoz eta metanoz osatutako itsasoa dagoela uste dute zientzialariek. Satelitearen
2/3, berriz, nukleoak (arroka eta metalak) hartzen ditu.
   Baditu Tritonek sumendi aktiboak, erupzioak izaten dituztenak. Ez dute labarik jaurtitzen,
nitrogeno izoztu edo gaseosoko partikulak baizik, 30.000 metroko altueraraino jaurti ere
batzuetan. Baditu, horrez gain, hainbat sumendi ez-aktibo, eta izotzez betetako izugarrizko
kraterrak eta izotz likatsua darien failadun ibar luzeak ere

Ilargia
   Ilargian ez dago sumendirik,
baina labak estalirik dago
horren gainazalaren zati bat.
Lehenbiziko astronomoek
uste zuten (uste okerra) Ilar-
giko urak sortuak zirela han-
go lautada ilunak. Horregatik
deitu zieten ‘Ilargiko itsasoak’.
   Ilargiaren gainazalean ageri
diren kraterrak meteoroen
talkek eragindakoak dira.
Meteoro handienek zartatu
egin zuten Ilargiaren gaina-
zala, artean ere nukleo lika-
tsua zuenean. Horren eragi-
nez kanporatu zen laba gai-
nazalera. Duela hiruzpalau
mila milioi urte izan zuen
Ilargiak bolkanismo gehiena.

Artizarra
      Laba-lautadek edo fenomeno bolkanikoek osatzen dute Artizarraren gainazalaren zatirik
handiena.  Ez dago jakiterik, oraingoz, gaur egun badagoen Artizarren jarduera bolkanikorik.
Ehunka kilometroko laba-eremuak, laba-kanal luzeak eta tamaina guztietako sumendiak daude
Artizarren.
   Atmosfera lodi-lodia dauka Artizarrek, eta horren azpian dago ezkutatuta planeta horren
gainazala. Litekeena da nukleo solidorik ez edukitzea Artizarrek, Lurrak ez bezala. Plaka
tektoniko bakarra du, bestalde. Dirudienez, Marten sumendiak sortu zituen fenomeno berberak
sortu zituen Artizarren ere.

Ilargia.fh9 faltaIlargia.fh9 falta
el ilargia.psdel ilargia.psd
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1.- Oceanus Procellarum
2.- Mare Imbrium
3.- Mare Serenitatis
4.- Mare Crisium

5.- Mare Fecunditatis
6.- Mare Tranquilitatis
7.- Mare Serenitatis
8.- Mare Nubium
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Zehaztu honako irudi honetan ikusten diren Ioko laba-fluxuen luzerak (kilometrotan). 1 cm=
130 km

1

Irudia: NASAk egindako argazkia


