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Ievads 

 

 

Pētnieciskā darba autors, izvēlējas šo tēmu, lai salīdzinātu un uzzinātu vairāk par 

aktīvākajiem vulkāniem Eiropā. Darbīgie vulkāni Eiropā ir Itālijas un Islandes teritorijās, tāpēc 

pētnieciskajā darbā tika strādāts tieši par šīm valstīm. 

 

Darba mērķis 

 Apkopot un salīdzināt informāciju par Islandes un Itālijas aktīvākajiem vulkāniem 

Darba uzdevumi 

 Apkopot informāciju par vulkāniem, to veidiem 

 Izpētīt un uzzināt to ģeoloģisko vēsturi 

 Salīdzināt kopīgās un atšķirīgās pazīmes Islandes un Itālijas aktīvākajiem vulkāniem; 

 Izveidot attēlu pielikumu un atzīmēt vulkānus kartē. 

 

Darba struktūra: 

Pētnieciskais darbs sastāv no 4 nodaļām un 4 apakšnodaļām. Darbā ir 1 attēls.
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1. Vulkāni un to veidi 

 

Vulkāns ir ģeoloģisks veidojums, kurā vulkāna kanāls savieno magmas avotu ar Zemes 

virsu. Magma pārvietojas pa kanāliem kas parasti izveidojušies Zemes garozas tektonisko 

lūzumu un plaisu zonās. Centrālais kanāls bieži vien sazarojas. Ap kanāla atveri (krāteri) no 

izvirdumproduktiem veidojas vulkāns konuss, uz kura rodas parazītiskie konusi, kalderas, 

baranko, somas. Izšķir centrālā tipa vulkānus, plaisumvulkānus un monovulkānus jeb mārus. 

Izplatītākie ir centrālā tipa vulkāni(stratovulkāni, vairogvulkāni). Tie paceļas kā atsevišķi 

konusi, kuru vidū ir viens galvenais kanāls. Plaisvulkānos lava izplūst virszemē pa dziļām 

plaisām. Vulkāni var veidot atsevišķus kalnus, kalnu grēdas, kalnienes, kalnzemes. 



 
5 

 

 

2. Itālijas vulkāns -Etna 

 

Etna ir aktīvs stratovulkāns, kurš atrodas Silīcijā, un blakus tam ir divas pilsētas, Mesīna un 

Katānīja. Šis ir lielākais un aktīvākais vulkāns Eiropā un ir jau sasniedzis 3 326 metru augstumu. 

Etna arī ir augstākā virsotne Itālijā uz dienvidiem no Alpu kalniem. Par spīti tam, ka Etna ir viens 

no aktīvākajiem vulkāniem Eiropā, ap to un uz tā nogāzēm dzīvo salīdzinoši daudz cilvēku, jo tur ir 

ļoti auglīga zeme.  
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2.1. Etnas izvirdumu vēsture 

 

Pirmā Etnas vulkāniskā aktivitāte notika aptuveni pirms 500’000 gadiem. Tās izvirdumi notika zem 

jūras gar seno Sicīlijas piekrasti. Bet pirms 300’000 gadiem vulkāns sāka izvirst uz 

dienvidrietumiem no vulkāna centra. Apmēram pirms 30’000 līdz 15’000 gadiem Etna piedzīvoja 

ļoti lielus sprādziena izvirdumus. Pelni no šiem izvirdumiem tika atrasti 800 km attālumā uz 

ziemeļiem.  
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2.2. Etnas nesenie izvirdumi 

 

2002-2003. gadā notika izvirdums, kas pacēla milzīgu pelnu kaudzi, kuru varēja viegli redzēt no 

kosmosa. Seismiskā aktivitāte izviršanas vietā izraisīja vulkāna austrumu sāniem paslīdēt pa diviem 

metriem uz augšu un dēļ tā daudzas mājās piedzīvoja lielus bojājumus. Izvirdums arī pilnībā 

iznicināja tūristu stacijas, kuras atradās pie vulkāna .No 2011. gada janvāra līdz 2012. gada 

februārim, galvenie Etnas krāteri bija intensīvas darbības vietā. Notika bieži izvirdumi un pelnu 

mākoņi piespieda varas iestādes slēgt Katānijas lidostu vairakkārt. 2011. gada jūlijā izvirdums arī 

apdraudēja Sapienza Refuge, galveno tūristu vietu uz vulkānu, bet lavas plūsma tika veiksmīgi 

novirzīta. 2014. gadā, sākās Etnas vulkāna sānu izvirdums. 
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3. Islandes vulkāns - Bardarbunga 

 

Bardarbunga ir stratovulkāns kas atrodas zem Vahdnajegidla ledāja Islandē, kas ir daļa no 120 km 

garas un 25 km platas vulkāniskās sistēmas. Bardarbunga ir Islandes otrs augstākais kalns, tas ir 

2009 metrus augsts. Laika gaitā, ik pēc apmēram 250 - 600 gadiem ir notikuši lieli vulkāna 

izvirdumi. Pēdējais izvirdums sācies 2014. gada septembrī un turpinās piecus mēnešus. 

Iepriekšējais Bardarbungas izvirdums bija 1910. gada jūnijā - augustā. 
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4. Etnas un Bardarbungas vulkānu salīdzinājums 

 

4.1.Vulkānu kopējās pazīmes 

 

Etnas un Bardarbungas vulkāni ir līdzīgi ar to, ka viņi ir viena veida vulkāni, īsāk sakot 

stratovulkāni. Stratovulkāns – augsts konusveida vulkāns ar sacietējušiem lavas un vulkānisko 

pelnu slāņiem. Dēļ to izvirdumiem arī atceļ lidmašīnu lidojumus lielākā daļā Eiropas, un tas 

nozīme, ka šie izvirdumi, kas notiek ar abiem vulkāniem ietekmē arī mūsu ikdienu un dzīvi. Abu 

vulkānu augstumi ir salīdzinoši vienādi.  

 



 
10 

 

 

4.2. Vulkānu atšķirīgās pazīmes 

 

Etnas vulkāns pēdējo gadsimtu laikā ir bijis ļoti aktīvs, toties Bardarbunga nav bijusi ļoti aktīva, bet 

izvirdumi, kas Bardarbungas vulkānam līdz šim ir bijis ir bijuši ļoti lieli un bīstami. Abi vulkāni 

atšķiras arī ar to, ka ap Etnas vulkānu ir daudz cilvēku un to dzīvojamās mājas ar auglīgu zemi, 

toties ap Bardarbungas vulkānu ir tikai sniegs un ap to nav apdzīvota neviena teritorija. Abi vulkāni 

ir dažādās klimata joslās, Bardarbungas vulkāns atrodas subarktiskajā joslā, bet Etnas vulkāns 

atrodas subtropu joslā un starp abiem vulkāniem ir mērenā klimata josla. 
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Secinājumi 

 

Darba autors secina, ka abi vulkāni ir gan līdzīgi, gan atšķirīgi no dažādiem rakursiem. Tos saista 

gan to izvirdumi gan ietekme uz cilvēkiem un to dzīvi. Bet tomēr nesaista to izviršanu biežums un 

cilvēku populācija, augsne un darbība ap tiem. 
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