
Ciekawe dlaczego – 
Wulkany wybuchają 

 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki na temat kataklizmów, między innymi odpowiedź na 

pytanie, dlaczego wulkany wybuchają. 

 

 

Skąd się biorą błyskawice? 

 

Oślepiająca rzeka światła przecina zygzakiem niebo. To właśnie jest błyskawica – 

olbrzymia iskra elektryczna, która powstaje we wnętrzu chmury burzowej. Błyskawica 

nagrzewa po drodze powietrze, aż staje się ono bardzo 

gorące – gorętsze niż powierzchnia Słońca – i eksploduje z 

ogłuszającym grzmotem! 

W chmurze burzowej powstają ładunki elektryczne, 

kiedy silne wiatry miotają w jej wnętrzu kropelki wody, 

kryształki lodu i ziarna gradu. 

Gdy kropelki wody i kryształki lodu kręcą się we 

wnętrzu chmury, wytwarzają ogromny ładunek elektryczny. 

Ładunek ten jest uwalniany w postaci oślepiających błyskawic. 

Wikingowie wierzyli, że to bóg Thor wywołuje błyskawice, rzucając swym młotem, i 

że grzmot to turkot kół jego rydwanu. 

  

 

Czym jest piorun kulisty? 

 

Czasami podczas burzy można zobaczyć 

dziwne, roziskrzone kule światła unoszące się tuż nad 

ziemią. To zdumiewające zjawisko jest nazywane 

piorunem kulistym. Naukowcy nie wiedzą do końca, 



co je właściwie wywołuje, mogą to być jednak kule rozpalonych gazów, uwalnianych w 

chwili uderzenia błyskawicy w ziemię. 

Jeśli piorun uderzy w piaszczyste podłoże, żar może stopić piasek. Kiedy piasek już 

już ostygnie, przyjmuje formę szklanej rzeźby pokazującej, którędy wędrowała błyskawica. 

 

 

Dlaczego płoną lasy? 

 

Nie trzeba wiele, by wywołać pożar, gdy 

rośliny są wysuszone gorącym, bezdeszczowym latem. 

Piorun może czasem zapalić suche drzewo, większość 

pożarów to jednak skutek nieostrożności ludzi, którzy 

rzucają na ziemię niedopałki papierosów lub płonące jeszcze zapałki. Ogień może strawić 

kilometr lasu w ciągu godziny, a jeśli pożar wymknie się spod kontroli, może zniszczyć 

tysiące hektarów ziemi.  

 

Kto bombarduje pożary? 

 

W niektórych krajach strażacy używają do 

gaszenia pożaru specjalnego samolotu. Samolot taki 

może przelatywać tuż nad powierzchnią jeziora lub 

morza i zabierać do zbiorników tysiące litrów wody. 

Potem wraca nad obszar ogarnięty pożarem, by zbombardować ogień swym mokrym 

ładunkiem. 

 

 

Dlaczego ludzie strzelali do chmur? 

 

Ziarna gradu mogą mieć wielkość piłek 

tenisowych i mogą wyrządzić ogromne szkody. W 

niektórych krajach rolnicy próbowali chronić swoje 

uprawy, strzelając do chmur z wielkich armat, co miało 



powstrzymać opady gradu. Naukowcy nie są pewni, czy rzeczywiście było to skuteczne. 

W 1882 roku w stanie Iowa w USA, we wnętrzu wielkich ziaren gradu znaleziono 

dwie żywe żaby! Prawdopodobnie zostały wciągnięte do chmury przez tornado. 

 

 

Jakie szkody może wyrządzić huragan? 

 

Wiatry wiejące z prędkością ponad 117 km/h, 

czyli huragany, to najgroźniejsze zjawiska burzowe na 

Ziemi. Huragany powstają nad ciepłymi morzami 

tropikalnymi, a jeśli dotrą do lądu, mogą powalać całe 

lasy, niszczyć domy, przewracać samochody, a nawet 

podnosić łodzie nad wodę! 

Huragany często przynoszą ze sobą ulewny deszcz i potężne fale, które sięgają daleko 

w głąb lądu. Kiedy jednak taki potężny wiatr dotrze nad stały ląd, szybko traci swoją moc i 

cichnie.  

  

 

Gdzie jest oko cyklonu? 

 

Oko cyklonu to jego środkowa część, gdzie wiatr 

jest stosunkowo słaby i gdzie nie ma dużych chmur 

burzowych. Potężne i groźne wiatry poruszają się po spirali 

wokół oka cyklonu. 

Każdy cyklon ma imię. Imię pierwszego cyklonu w 

roku zaczyna się zwykle na A, stąd na przykład cyklon 

Alicja, imię drugiego na B, i tak dalej, aż do końca alfabetu. 

Na szczęście bardzo rzadko imiona cyklonów zaczynają się na litery Q, U, X, Y czy Z!  

 

 

 

 

 



Co wspólnego mają ze sobą huragany, tajfuny i cyklony? 

 

Tak naprawdę wszystkie te słowa oznaczają to samo zjawisko – i 

wszystkie budzą przerażenie! Słowo „huragan” jest używane w Ameryce 

Północnej i Południowej, „tajfun” – na Dalekim Wschodzie, a „cyklon” – w 

Australii i w Indiach.  

 

 

Które góry plują ogniem? 

 

Jeśli kiedykolwiek zobaczycie ogromne ogniste 

chmury wylatujące z wierzchołka góry, możecie być pewni, że 

to wulkan – i co gorsza wulkan, który właśnie wybuchł! 

Najgroźniejsze wulkany eksplodują jak bomby, wyrzucając z 

siebie chmury gorącego popiołu, kawałki skał i fontanny 

płynnej skały, nazywanej lawą.  

 

 

Dlaczego wulkany wybuchają? 

Głęboko pod wulkanem znajduje się ogromna komora. 

Rozpalona płynna lawa i gazy gromadzą się tutaj do chwili, gdy 

pchane ogromnym ciśnieniem strzelają w górę i wypływają na 

zewnątrz przez szczeliny w Ziemi. 

  

 

Informacje pochodzą z książki „Ciekawe dlaczego – Wulkany wybuchają i inne pytania  na 

temat kataklizmów ”. Autor – Rosie Greenwood.  

 

 

Gorąco zachęcamy do lektury! 
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