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INSULA VULCANO
Trăsături geologice, geomorfologice şi vulcanologice

Conf. univ. dr. Vasile Loghin

1. Date introductive

Vulcano este un edificiu eruptiv de mici dimensiuni, alcătuind insula cu
acelaşi nume (Isola Vulcano) din Arhipelagul Lipari (Eoliene/Eolide), situat în
Marea Tireniană, la nord de Sicilia. Suprafaţa este de numai 21 km2.

Din acest grup de insule vulcanice fac parte: Insula Vulcano, cea mai sudică,
la cca. 25 km de litoralul nordic al Siciliei, Lipari, Salina, Filicudi, Alicudi,
Panarea şi Stromboli, cea mai nordică. Dintre toate, numai Vulcano şi Stromboli
sunt vulcani activi.

Numele acestei insule vine de la zeul focului la romani – Vulcan, iar
denumirea grupului insular era preluată de la zeul vânturilor – Eol, tot din
mitologia romană.

Vulcano face parte, aşadar, din categoria vulcanilor insulari, alcătuiţi fiind
dintr-o parte submersă, care reprezintă partea principală a suprastructurii sale
(aprox. 2000 m), şi o parte subaeriană, care se înalţă, prin conul principal, la 481 m
(Gran Cratere della Fossa), cea mai ridicată cotă din această insulă.

De asemenea, Vulcano aparţine, din punct de vedere morfostructural, clasei
stratovulcanilor sau stratoconurilor, cea mai răspândită pe Glob. Este un
stratovulcan andezitic activ.

2. Formarea edificiului vulcanic şi constituţia geologică

Din punct de vedere tectonic, Vulcano, ca toate insulele din arhipelagul
Lipari, se situează în aria de convergenţă şi de subducţie a Plăcii Africane cu Placa
Europeană din bazinul Mării Mediterane, în care s-au manifestat de-a lungul
terţiarului până astăzi mişcări orogenice generatoare de munţi de încreţire alpini,
dislocaţii rupturale, mişcări seismice şi activitate vulcanică. Aceste insule se găsesc
pe liniile de fractură ale marginii Plăcii Euroasiatice, fiind rezultatul ascensiunii
magmelor pe respectivele rupturi tectonice, al activităţii vulcanice prin centre
eruptive punctuale (de aparat central). Aşadar, sunt produsul unui vulcanism de
subducţie. Crusta continentală măsoară aici până la 25 km.

Geologii consideră că Vulcano a fost edificat, de-a lungul celor 130.000 de
ani de la primele erupţii, în şase stadii. Astfel, în intervalul 100.000 – 24.000 –
15.000 de ani s-au format două caldere largi – Caldera del Piano, în SE, de 2,5 km
în diametru, şi Caldera della Fossa, în NV, de 4 km lărgime. Conul La Fossa, cu
baza de 3 km diametru, înălţat în caldera cu acelaşi nume, a fost activ de la
formare şi până astăzi, cu erupţii istorice bine cunoscute.
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Vulcanello reprezintă partea cea mai nouă a Insulei Vulcano, în nordul
acesteia. S-a format prin unirea a 3 conuri mici de piroclastite într-o insulă
circulară, începând cu erupţiile din anul 183 î. Chr. Aceasta s-a legat de Vulcano
printr-un istm îngust, în jurul anului 1550. Vulcanello prezintă o activitate
intermitentă. Ultima activitate a lui Vulcanello a avut loc în sec. al XVI-lea, când
s-au produs curgeri mari de lave. La fel şi cel mai important vulcan de pe insulă –
La Fossa / Gran Cratere –, centrul eruptiv dominant în holocen, care, în ultimul
episod paroxismal din anii 1899-1900, a avut erupţii explozive puternice.

Rocile constitutive ale acestui edificiu vulcanic mic dar complex sunt:
trahibazalte / tefrite, trahiandezite / trahiandezit bazaltic, trahiate / trahiandezite,
riolite, bazalte / picrobazalte.

3. Trăsăturile reliefului
Din punct de vedere morfologic, edificiul vulcanic Vulcano este alcătuit din

asocierea mai multor aparate vulcanice (categoria stratovulcanilor) de vârste
diferite şi caractere dimensionale şi de formă diferite. Mai detaliat, pe Insula
Vulcano se identifică mai multe tipuri de morfostructuri: conuri stratovulcanice
(forma primară), cratere şi caldere, dar şi domuri.

Conurile de piroclastite sunt: La Fossa (391 m), Monte Rosso (328 m),
Monte Saraceno (481 m, cota maximă din Insula Vulcano), La Sommata,
Faraglione, Vulcanello (123 m).

Cratere şi caldere: Caldera della Fossa, pe marginea căreia se află altitudinea
maximă de 481 m, Gran Cono (391 m), Caldera del Piano, Forgia Vecchia (194
m). Dintre acestea, este impresionant craterul La Fossa (Gran Cratere). De fapt,
aici sunt patru cratere imbricate (suprapuse).

La domuri este citat Lentia, cu înălţimea de 187 m.

4. Activitatea vulcanică
Vulcano are o activitate eruptivă specifică, cunoscută în literatura de

specialitate sub numele de erupţii de tip vulcanian. Acest stil eruptiv are
următoarele caracteristici: perioadele de calm (interparoxismale) sunt variabile ca
durată, episoadele paroxismale constând din erupţii explozive, mai puternice decât
la „tipul strombolian”. Potenţialul exploziv este dat de vâscozitatea lavelor
andezitice, dacitice şi trahitice (lave acide, bogate în gaze). Lavele bazice sunt
foarte rare. Vâscoase fiind, lavele se solidifică rapid în partea superioară a
conductului şi în crater. Astfel, gazele acumulate în camera magmatică şi pe hornul
vulcanic generează explozii, erupţii violente. Norul vulcanic este format din gaze,
vapori de apă şi cenuşă. Materialele evacuate sunt dominant piroclastice: cenuşă,
lapilli (zgură), bombe şi blocuri. Emisiile de lave sunt reduse. Piroclastitele provin
din dopul de lavă format pe coşul vulcanic şi în crater. Cantităţile de cenuşă
evacuate sunt reduse. Coloana de gaze şi cenuşă poate ajunge până la 20 km şi
chiar 40 km, ca în cazul vulcanului Pinatubo din Arhipelagul Filipine. Bombele
vulcanice pot ajunge la 30-40 de tone. Ele au fost aruncate până în aria vulcanului
Porto di Levante.
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În mod repetat, pe craterele active din Insula Vulcano au loc explozii
freatice şi freatomagmatice.

Astăzi, pe insulă se desfăşoară o activitate fumarolică şi solfatariană intensă.
Activitatea interparoxismală de astăzi constă din emisii de gaze şi vapori de

apă fierbinţi (fumarole). Fumarolele au temperaturi de cca. 170 oC - 180 oC.
Gazele emise sunt: CO2, H2S, SO2 etc.; emisiile de vapori sunt însemnate. În
locurile de ivire a gazelor sulfurate (H2S, SO2) şi a izvoarelor fierbinţi cu CaSO4
(gips) se produce cristalizarea sulfului.

Activitatea termală este intensă în şapte puncte, dintre care: Fossa Grande
(290 m), Acque Calde (- 6 m), Baia de Levante, Istro.

Deşi relativ vechi, din deceniul 1990, sunt interesante concluziile asupra
măsurătorilor efectuate asupra vaporilor de apă şi a emisiilor de gaze (CO2, H2S,
SO2, HCl, HF, H2, CO) făcute în octombrie 1999, atât la nivelul ramei craterului
„La  Fossa”, cât şi în interiorul acestui crater. Se indică faptul că emisiile
fumarolice din craterul „La Fossa” au început să descrească din 1995. Tendinţele
diferite urmate de compoziţia şi temperatura gazelor din rama şi interiorul
craterului „La Fossa” arată o deformare a edificiului, posibil ca urmare a creşterii
presiunii interne generată de gazele şi vaporii care se acumulează în camera
magmatică şi pe conductul blocat de lavă solidificată. Astfel, în rama craterului,
din 1997 până în 1999, în valori medii anuale, cantităţile de H2S au crescut de la
3,10 la 6,54, cea de SO2 de la 2,11 la 2,78, de HCl de la 1,26 la 1,77, de H2O de la
88,86 la 93,66, de CO2 de la 0,0024 la 0,0100.

În acelaşi interval, temperatura la nivelul ramei craterului a scăzut de la 328
oC la 303 oC, iar în interiorul craterului a scăzut de la 426 oC la 379 oC. În timpul
unui an, valorile înregistrate indică variaţii lunare importante. Astfel, în 1999,
temperatura a fost de 410 oC în aprilie şi 340 oC în iulie. O observaţie importantă
este şi aceea că în acelaşi an, temperaturile fumarolelor din La Fossa şi Vulcanello
au fost asemănătoare şi relativ stabile (95 oC – 100 oC). Sunt date furnizate de
Mario Martini de la Universita di Firenze, Dipartamento di Scienza della Terra
(www.volcano.si.edu/vulcano).

Pe insula Vulcano funcţionează un observator vulcanologic care
supraveghează permanent centrele eruptive.

Vulcano este înscris în programul „Global Volcanism Program”, numărul de
identificare fiind 211050.

De menţionat că Insulele Eoliene, în ansamblul lor,  sunt înscrise în
patrimoniul mondial UNESCO.
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