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18 wulkanów, z czego sze  jest nadal 

czynnych. Pozosta e nie s  ju  aktywne 

b d  te  nale  do grupy tzw. wulkanów 

drzemi cych, czyli takich, które obecnie 

nie wykazuj  adnej aktywno ci, jednak 

w niedalekiej przesz o ci by y czynne. Na 

szczególn  uwag  zas uguje tutaj wulkan 

Mount Katmai (2047 m n.p.m.), a w a-

ciwie wyros y na jego zboczach sto ek 

wulkaniczny Novarupta (841 m n.p.m.). 

Erupcja stulecia na Alasce

Pierwszego czerwca 1912 r. rybacy 

znad Zatoki Katmai byli wiadkami serii 

silnych trz sie  ziemi. Oczy wszystkich 

zwróci y si  z niepokojem ku pobliskie-

mu wulkanowi Mount Katmai, którego 

dotychczasowy spokojny „sen” najwy-

ra niej zbli a  si  ku ko cowi. Ich przy-

puszczenia okaza y si  s uszne, bo pi  

dni pó niej okolic  wstrz sn a pot na 

eksplozja, a z wn trza wulkanu wylecia y 

w powietrze olbrzymie ilo ci magmy, ma-

teria u skalnego, wulkanicznego popio u 

oraz gazów – ocenia si , e sama magma 

zajmowa a obj to  ok. 12,5 km3 nato-

miast popió  wulkaniczny nieco ponad

25 km3. Powsta a gigantyczna chmura 

py owo-gazowa, która szybko wznios a 

si  na wysoko  30 km ponad powierzch-

ni  ziemi. Przez pierwsze trzy dni od wy-

Park Narodowy Katmai 
wulkaniczny tygiel

N
a po udniu Alaski, wzd u  

w skiej Cie niny Szelichowa 

oddzielaj cej kontynent od 

wyspy Kodiak, rozci ga si  

Park Narodowy Katmai. Ten wybitnie 

górzysty obszar, zajmuj cy 16 578 km2 

powierzchni, jest chroniony od 1980 r. 

dla zachowania krajobrazów powsta ych 

po erupcji wulkanów. Okazuje si  bo-

wiem, e zdecydowana wi kszo  aktyw-

nych wulkanów Alaski wyst puje w a nie 

tutaj, tj. w obr bie pasma Gór Aleuckich 

rozci gaj cego si  wzd u  pó wyspu Ala-

ska, a nawet si gaj cego daleko w g b 

PacyÞ ku, gdzie jako szczyty sto ków 

wulkanicznych zatopionego górotworu 

tworz  a cuch skalistych wysp Aleutów. 

Na tym obszarze dochodzi do erupcji nie-

mal ka dego roku, niemniej jednak ak-

tywno  poszczególnych wulkanów jest 

w wi kszo ci przypadków rejestrowana 

tylko przez naukowców, bo obszar ten 

jest w zasadzie niezamieszkany. 

Wulkaniczny charakter parku nie 

jest dzie em przypadku, poniewa  tutej-

sze wulkany wraz z niezliczon  ilo ci  

gor cych róde , solfatar oraz fumaroli 

nale  do pacyÞ cznej strefy sejsmicznej, 

czyli tzw. Pier cienia Ognia – obszaru 

o wzmo onej aktywno ci wulkanicznej, 

rozci gaj cego si  wzd u  zachodnich 

wybrze y Ameryki Po udniowej (Andy) 
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oraz Ameryki Pó nocnej (Kordyliery), 

przez Alask , Kamczatk , Wyspy Japo -

skie, Archipelag Malajski (Filipiny, Ma-

lezja, Indonezja), Melanezj  a  po Now  

Zelandi . Na obszarze tym notuje si  

bardzo wysok  aktywno  sejsmiczn , 

a z zarejestrowanych dotychczas ponad 

400 du ych erupcji 10% przypada w a-

nie na Alask . 

Wydobywanie si  magmy na po-

wierzchni  Ziemi wzd u  granic Pier-

cienia Ognia jest wynikiem przesuwania 

si  wzgl dem siebie p yt tektonicznych 

przemieszczaj cych si  na skutek ru-

chów konwekcyjnych plastycznego wn -

trza skorupy ziemskiej, tzw. astenosfery. 

W przypadku Alaski oceaniczna P yta 

PacyÞ czna, znajduj ca si  pod dnem 

Oceanu Spokojnego, przesuwaj c si  

na pó nocny zachód w kierunku konty-

nentalnej P yty Pó nocnoameryka skiej 

powoli pogr a si  pod ni  jednocze nie 

ulegaj c poch oni ciu (stopieniu), dzi ki 

czemu wzd u  granicy p yt powstaj  do-

datkowe ilo ci magmy oraz gazów.

W ca ej Alasce znajduje si  ponad 

100 wulkanów, które by y aktywne 

w ci gu ostatnich 2 milionów lat, z czego 

nieco ponad 40 wulkanów przejawia o 

aktywno  w czasach historycznych lub 

nam wspó czesnych. W granicach Par-

ku Narodowego Katmai znajduje si  a  

Przyrodnicze obszary chronione Alaski

Krajobraz Przyl dka Kukak.  
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buchu zapylenie atmosfery by o tak du e, 

e na oddalonej o 150 km na po udniowy 

wschód wyspie Kodiak nie mo na by o 

zobaczy  zapalonej lampy naftowej trzy-

manej na wyci gni cie r ki! Cztery dni 

po katastroÞ e powierzchnia wyspy by a 

ju  pokryta warstw  popio ów o grubo ci 

od 15 do 30 cm. 

W wyniku gwa townej erupcji wn -

trze górotworu zosta o opró nione z mag-

my, przez co zapad  si  pod w asnym ci -

arem ca y wierzcho ek Mount Katmai 

tworz c kalder , czyli rozleg e zag bie-

nie w szczytowej cz ci wulkanu. Do-

piero po wielu latach okaza o si , e ów 

katastrofalny wybuch nie spowodowa  

sam Mount Katmai, ale powsta y na jego 

zboczu sto ek paso ytniczy Novarupta. 

W ci gu trzech kolejnych dni wulkan 

wybucha  jeszcze parokrotnie, w wyniku 

czego w promieniu kilkuset kilometrów 

od Mount Katmai spad o na powierzch-

ni  ziemi cznie ponad 29 km3 gor cego, 

arz cego si  pumeksu oraz popio u wul-

kanicznego, niszcz c po drodze wszelkie 

formy ycia. Drzewa rosn ce na stokach 

pobliskich gór zosta y w oka mgnieniu 

zw glone podmuchami gor cych gazów, 

a wyemitowane do atmosfery tlenki siar-

ki przyczyni y si  do powstania du ych 

ilo ci kwa nych deszczów, w których 

st enie kwasu siarkowego by o na tyle 

du e, e spadaj ca z nieba „woda” roz-

puszcza a ubrania ludzi. 

Dopiero 9 czerwca wulkan ostatecz-

nie uspokoi  si , ale krajobraz, który po 

sobie zostawi , by  pora aj cy. Ponad 

100 km2 bujnej zieleni, rozpo cieraj cej 

si  wcze niej wokó  Mount Katmai, zo-

sta o pogrzebane pod zwa ami popio u 

wulkanicznego o mi szo ci si gaj cej od 

30 do ponad 200 m. Rozpo cieraj ca si  

u stóp wulkanu dolina rzeki Ukak (19 km

d ugo ci, 5 km szeroko ci) zosta a ca -

kowicie zasypana przekszta caj c si  

w równin , w której z czasem potoki 

sp ywaj ce ze szczytów gór wy obi y 

niezliczon  ilo  w wozów i kanionów, 

tworz c w ten sposób i cie marsja ski 

krajobraz. W wielu miejscach pojawi y 

si  fumarole (wyziewy sk adników lot-

nych magmy) oraz sp kania w warstwie 

popio ów, przez które ulatnia y si  gazy 

oraz para wodna z ogrzanych do tempe-

ratury ponad 300ºC wód podziemnych. 

Powrót przyrody do homeostazy
 

Wybuch Novarupta z 1912 r. wp yn  

bardzo negatywnie na kondycj  tutej-

szych biocenoz. Ro liny oraz drobne or-

ganizmy zosta y zdziesi tkowane, zasy-

pane grub  warstw  wulkanicznego po-

pio u lub poparzone opadami kwa nych 

deszczów. Ziemi  pokry y miliony mar-

twych ptaków uduszonych unosz cym 

si  w powietrzu py em. Ssaki, zw aszcza 

te du e, je eli nawet nie zgin y z udu-

szenia, pada y z g odu lub wycie czenia 

nie mog c znale  odpowiedniej ilo ci 

po ywienia. W zasypanych popio em wo-

dach powierzchniowych masowo gin y 

owady oraz ich larwy, a tak e skorupiaki 

i ryby. Z czasem jednak przyroda o ywio-

na powróci a do Katmai, populacje zwie-

rz t odbudowa y swoj  liczebno , a eko-

systemy odzyska y utracon  równowag  

(homeostaz ), jednak zaj o to prawie 10 

lat. Dopiero po up ywie 20 lat od erupcji 

pok ady wulkanicznych osadów ca kowi-

cie ostyg y, stwardnia y i przekszta ci y 

si  w nowy typ ska y – tuf.

Cho  dzisiaj w dolinie rzeki Ukak, 

nazwanej po erupcji Novarupta Dolin  

Dziesi ciu Tysi cy Dymów (z ang. Val-

ley of Ten Thousand Smokes), nie wida  

ju  widowiskowych s upów pary wod-

nej unosz cej si  ku niebu, to jednak 

miejsce to nic nie straci o na atrakcyj-

no ci, a sama dolina mieni si  ró nymi 

Dolina Dziesi ciu Tysi cy Dymów, w dole widoczna kopu a wulkaniczna Novarupta.              

Fot. U. S. National Park Service
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odcieniami ó ci, czerwieni oraz br zu 

tworz c bardzo malownicze krajobrazy. 

Niewiele jest tutaj ro linno ci, wi ksz  

cz  doliny wci  pokrywa nagi tuf, 

a ca y teren poci ty jest g bokimi (na-

wet do 30 m g boko ci) oraz w skimi 

(1,5–3 m szeroko ci) kanionami, którymi 

sp ywaj  górskie potoki. Dolina Dziesi -

ciu Tysi cy Dymów jest obecnie jedn  

z najwi kszych atrakcji turystycznych 

parku, lecz panuj ca tu cisza, nie licz c 

sporadycznego piewu ptaków, oraz cha-

rakterystyczny krajobraz przypominaj  

wszystkim o wydarzeniu sprzed 100 lat. 

Wybuch Novarupta by  przecie  jedn  

z najwi kszych erupcji wulkanicznych 

na wiecie w XX w. 

Obecnie Novarupta to kopu a lawo-

wa (kopu a wulkaniczna) o szeroko ci 

prawie 1 km, utworzona z mieszaniny 

popio u wulkanicznego oraz gruzu skal-

nego wype niaj cego krater. Sam Mount 

Katmai ma z kolei jeden z najwi kszych 

na Alasce kraterów, czemu trudno si  dzi-

wi , zwa ywszy e zapad  si  ca y wierz-

cho ek góry zajmuj cy obj to  niemal 

4 km3! Kaldera ma ponad 3 km rednicy, 

300 m g boko ci, a jej wn trze wype nia 

jezioro o turkusowej barwie wody. 

Dotychczasowe badania naukowe, 

prowadzone na obszarze po udniowej 

Alaski, pozwoli y zidentyÞ kowa  przy-

najmniej siedem warstw powulkanicz-

nych z erupcji, które mia y miejsce mniej 

ni  4 tysi ce lat temu, a swoj  wielko ci  

dorównywa y lub nawet przewy sza-

y pot ny wybuch Novarupta z 1912 r. 

Uwa a si , e spo ród wszystkich wulka-

nów wyst puj cych na tym obszarze co 

najmniej dziesi  zdolnych jest do kolej-

nej, tak du ej erupcji. Prawdopodobie -

stwo, e w przysz o ci nast pi na Alasce 

kolejna erupcja o tak katastrofalnych dla 

przyrody skutkach jest niewielkie, ale 

niew tpliwie istnieje. 

Wi cej informacji na temat Alaski mo na znale  

na stronie internetowej autora www.sebastianbie-

lak.pl oraz w jego ksi ce pt. „Parki narodowe i re-

zerwaty Alaski”.

Inne zdj cia – patrz III str. ok adki.

 

Dr in . Sebastian R. Bielak – Instytut In ynierii 

i Gospodarki Wodnej, Politechnika Krakowska.



T Wulkan Augustine (1260 m n.p.m.) położony

„Skamieniałe" drzewa pozostałe na terenie parku po erup- na skalistej wyspie nad Zatoką Cooka

cji Novarupta z 1912 r. (fot. U. S. National Park Service) (fot. M. L . Coombs, Alaska Volcano Observatory/
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