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Volkanİzlanda
“Yanardağ 190 yıllık uykusundan uyandı”

İzlanda'nın küçük buzullarından birisi olan Eyjafjallajökull Buzulu altındaki yanardağ geçtiğimiz Mart
ve Nisan aylarında iki defa püskürdü. Gelişen olaylar şimdilik 500 kişinin bölgeyi kısa süreli tahliye
etmesine yol açtı ve Avrupa'da hava trafiğinde önemli ölçüde aksamayı beraberinde getirdi.
Akıllara gelen soru ise: Bu patlamalar bölgedeki yanardağ sisteminde bir başlangıç olabilir mi?
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Eyjafjallajökull: İzlanda’nın küçük
buzullarından biridir. Daha büyük
bir buzul olan Myardalsjökull’in batısında ve Skogar’ın kuzeyinde yer
almaktadır. Buzulun tepe kısmı,
günümüzde göreceli olarak sıklıkla
faaliyette olup yeryüzüne riyolit çıkartan ve 1666 m yüksekliğindeki
bir yanardağın üstündedir.
Buzul yaklaşık 100 kilometrekarelik
bir alana yayılmıştır. Dağın güney
ucu bir zamanlar adanın Atlantik
kıyı şeridinin bir parçasıydı. Ancak
deniz o dönemden bu yana 5 km
geri çekilmiştir. Eski kıyı şeridi ise,
en iyi bilineni Skogafoss olan birçok
şelalenin bulunduğu dik uçurumları
oluşturmuştur. Güçlü rüzgârlarda
küçük şelalelerin suları dağa kadar
savrulur.

Ülke Kadar Karbondioksit:
Eyjafjallajokull yanardağının verdiği zarar sadece kül bulutuyla
sınırlı değil. Yanardağ, günde 150 bin ile 300 bin ton arasında karbondioksiti atmosfere salıyor. Bu miktar, orta boy bir Avrupa ülkesi
sanayisinin ürettiğiyle eşit miktarda.
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Ne Oldu?

3-4 km çapta bir krateri olan volkan, 920, 1612 ve yeniden 1821 ile 1823 yılları arasında püskürdü. Bu iki
yıllık faaliyet ölümcül lav taşmalarına yol açtı. Volkan
son olarak 2010’da 21 Mart ve 14 Nisan tarihlerinde
iki defa püskürdü. Mart’taki Eyjafjallajökull’da sismik
faaliyet, patlamadan önceki geçmiş üç hafta boyunca
yoğun oldu ve depremlerin çoğu, 7 ve 10 km derinlik
arasında saptandı. 19 Mart’ta kraterin doğu kısmında,
4-7 km derinlikte yoğunlaşan hareket 20 Mart günü
yerel saat ile 22:30 sularında yüzeye doğru göç ederek patlama gerçekleşti. Patlama sonucu oluşan kırık
Fimmvörðuháls’ın kuzeyi ve Eyjafjallajökull buzulunun
doğusu boyunca 1 km ‘yi buldu. Buzulda 1 km uzunluğunda çatlağa yol açan patlama sırasında lavların 100 m
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havaya yükseldiği belirtildi.
İlk patlamanın meydana geldiği 20 Mart’tan 12 Nisan
tarihine kadar lav akıntısı buzul kütlesi üzerinde akmaya devam etti. 14 Nisan’daki patlamanın etkisiyle kaldera merkezinde yeni bir krater ağzı oluştu. Patlama
öncesinde 13 Nisan gecesi ve 14 Nisan’ın ilk saatlerinde sıklıkla depremler kaydedildi.
20 Mart patlamasından bu yana etkinliğini devam ettiren volkan 14 Nisan günü bir önceki patlamadan farklı
olarak buzullarla örtülü krater merkezinde meydana
geldi Bu patlamayla ağırlıklı olarak kuzey ve yer yer güney ağzından çıkan malzeme, bölge buzullarını eriterek
seller meydana getirdi. Bu sel sonucu bölgedeki yerle-
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şim yerlerine ait alt yapı tesisleri yolları ve ekonomik
değere sahip diğer yapılar zarar gördü. 14 Nisan’daki
bu patlamayla püsküren malzeme ortalama 8 km yükselerek atmosferik koşullarla kıta coğrafyasına yayıldı,
volkandan çıkan tüfler İzlanda’nın güneyine yağmaya
başladı.
Bölge halkı üstünde etkisi
İzlandalı çiftçiler kül yağmuru ve sel nedeniyle büyük
zarar gördü.
Volkanik oluşumun püskürttüğü küller ülkedeki tarım
ve hayvancılık sektörünü vurdu.
Ülkeden gelen son haberler, volkanın giderek daha az
aktif hale geldiğine dikkat çekiyor ancak rüzgarla savrulan kül bulutunun etkisi devam ediyor.
Volkana sadece 10 ya da 20 km uzaklıkta bulunan çiftlikler kalın bir siyah kül tabakasıyla kaplandı.
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Volkanik küllerin hava taşımacılığına zararı 5
milyar dolara yaklaştı
İzlanda’daki volkanik patlama sonucu dağılan kül bulutlarının hava taşımacılığında kesintilere neden olmasının küresel gayri safi milli hasılaya zararı, 5 milyar dolara yaklaştı.
Airbus’tan yapılan yazılı açıklamada yer verilen ‘Volkanik Küller Nedeniyle Hava Taşımacılığındaki Kısıtlamaların Ekonomiye Etkisi Raporu”na göre, 1521 Nisan haftasında, önceki haftaya oranla Avrupa
hava sahasında 100 bin daha az uçuş gerçekleştirilmesi, yüzde 53 oranında azalma anlamına geliyor.
Havacılık sektörünün net zararı ertelenen uçuşlar göz
önüne alındığında 2,2 milyar doları, ziyaretçilerin gidecekleri destinasyonlarda harcaması düşünülen miktar
açısından ise kaldıkları havaalanlarında yaptıkları harcamalar düşüldükten sonra 1,6 milyar doları buldu.
Eyjafjallajökull yanardağının gökyüzüne büyük çaplı kül
bulutu püskürttüğü ilk hafta Avrupa hava sahasının kısmi ölçüde kapanmasının, küresel gayri safi milli hasılaya
zararı 4,7 milyar doları bulurken, 24 Mayıs’a kadar 5
bin uçuşun daha iptal edilmesi, rakamın yüzde 5 oranında artmasına sebep oldu.
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Eyjafjallajökull başlangıç olabilir

Küçük buz ve taş parçalarını taşıyan volkanik kül bulutu,
rüzgarın da etkisiyle ülkenin her yanında etkili oldu.
Ülkedeki en büyük sorun, volkanın etkisinin ne kadar
süreceğine ilişkin belirsizlik.
Çiftçilerin en büyük umudu ise yağmurun yağarak, külün etkisinin temizlemesi.
Saçtığı beyaz buhar, gökyüzünü
kaplayan yanardağ, kendisini
çevreleyen buzulun bir bölümünü de eriterek sele yol açtı.
Uzmanlar, başkent Reykjavik’in
güneydoğusunda yer alan bölgede, Katla volkanının patlamasından endişe ediyor.
İzlanda Üniversitesi Jeofizik
profesörlerinden Magnus Tumi
Gudmundsson, ’Eninde sonunda o da faaliyete geçecek. Elde
ettiğimiz veriler, Katla’da daha
büyük bir patlamanın olacağına
işaret ediyor. Ve bu da her an olabilir.’ dedi.
Bir öncekine göre yaklaşık 20 kat daha etkili olduğu
bildirilen volkanın tetiklediği sel, bölgede yaşayanları
tehdit ediyor.
Civardaki nehirlerde su seviyesi 3 metreye ulaşırken,
bazı yol ve köprüler sular altında kaldı.
Tüm dünyada kaosa yol açan İzlanda’daki Eyjafjallajökull Buzulu altındaki yanardağın patlamasının sadece
bir başlangıç olabileceği, bu faaliyetin, yakındaki Katla
Volkanı’nın patlamasını tetiklemesi halinde, havacılık
sektörü için en kötü senaryonun gerçekleşmiş olacağı

ileri sürüldü.
Myardalsjökull Buzulu’nun altında yer alan Katla Volkanı üzerindeki buz tabakası 500 metre kalınlığında.
Eyjafjallajökull Volkanı’nın üzerindeki buz tabakasına
göre iki kat daha kalın bir buz tabakasının altında olması nedeniyle, Katla Volkanı, su-lav karışımının vereceği
güçle, atmosfere daha
güçlü biçimde kül püskürtecek.
Katla’da olası bir patlama, Eyjafjallajökull’deki
patlamanın 10 katı
daha güçlü olacak ve
atmosfere fırlattığı kül
demetleri çok daha
yoğun olacak.
İzlanda’nın güneyinde
yan yana bulunan bu
iki volkan arasındaki
mesafe 20 km İki volkanın magma kanallarıyla birbirine bağlı olduğu sanılıyor.
Eyjafjallajökull’deki gerçekleşen geçmiş patlamaların
son üçünde Katla da patladı. Genellikle yaklaşık her 80
yılda bir uyanan Katla, en son 1918’de faaliyete geçti.
Yerbilimciler Katla’nın “yarın da, 100 yıl sonra da patlamasının muhtemel olduğunu” belirtiyor.
İzlanda Üniversitesi Yerbilim Enstitüsü mensubu olan
Jeofizikçi Prof. Pall Einarsson, “Bir volkandaki patlama,
yakınlardaki başka bir volkanın patlamasına neden olabiliyor” diyerek, Eyjafjallajökull ve Katla’nın geçmişte
birlikte faaliyette bulunduklarını belirtti.
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