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Volcán

Krakatoa

Krakatoa ou Krakatau, pequena illa volcánica situada
no suroeste de Indonesia, no estreito da Sonda,
entre Xava e Sumatra. Ata a noite do 26 de agosto

de 1883, Krakatoa tiña unha extensión duns 47 km² e
un volcán de 1.828 m de altura cun cráter de 16 km de

diámetro. Os habitantes non se preocupaban polo volcán,
pois a última erupción fora en 1681 e algúns ata
pensaban que estaba extinguido. Pero esa noite todo
cambiou, unha erupción volcánica que xa se viña

manifestou de xeito intermitente desde o 20 de maio,
culminou nunha serie de explosións enormes que

destruíron a maior parte da illa. Por uns minutos,
o ceo escureceuse e, pouco despois, un área
de 280 quilómetros á redonda sumiuse en

total escuridade. En Xacarta (capital de
Indonesia), a 160 quilómetros de distancia, o ruído ensordeceu aos poboadores temporalmente.

Para moitos dos habitantes da rexión, o fin do mundo chegara. Xunto coa erupción, producíronse
maremotos que levantaron ondas de ata 35 m de altura e que percorreron distancias de ata
13,000 km. As xigantescas ondas causaron a morte dunhas 36,000 persoas nas costas de Xava e
Sumatra, e destruíron unha cantidade incalculable de propiedades. De feito, sábese que un barco
foi desprazado máis de tres quilómetros e medio cara ao interior pola acción do tsunami. Unha
das explosións produciu un dos maiores ruídos da historia: o estrondo oíuse a 4.800 km de
distancia (púidose escoitar na cidade australiana de Alice Springs e ata na afastada illa de
Madagascar). As correntes de aire esparcieron a rocha expulsada en forma de po fino por toda a
atmosfera superior. Aínda tres anos despois, describían observadores de todo o mundo o
crepúsculo e o alba de brillante colorido producidos pola refracción dos raios solares nesas
partículas minúsculas.

Foi o volcán que máis danos causou na historia moderna. Cun índice volcánico de 6 (o maior é 8),
a erupción equivalía a 200 megatóns, é dicir, 13.000 veces a potencia da bomba que devastou
Hiroshima, en Xapón, durante a Segunda Guerra Mundial.

En 1927 comezaron novas erupciones volcánicas no fondo do mar, do que xurdiu unha nova illa
no mesmo lugar coñecida como Anak Krakatoa (fillo de Krakatoa). Esta illa excedeu a superficie
do mar en 1928, e en 1973 xa alcanzaba unha altura de 190 metros. A última erupción do Anak
Krakatoa empezou en abril de 2008. Algúns xeólogos aseguran que algún día o Anak Krakatoa
rebentará quizais coa mesma forza que o volcán anterior.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Onde estaba situada a illa de Krakatoa?
2. Que extensión tiña antes da erupción volcánica?
3. Cando ocorreo a grande explosión?
4. Que ocorría tres anos despois da erupción volcánica?
5. A que equivale a enerxía que liberou a erupción volcánica?
6. Que provocou o rúido na capital do país?
7. Que ocorreu en 1927?
8. Que xurdiu no mesmo lugar onde estaba Krakatoa?
9. Que nome lle deron?
10. Que pensan algún xeólogos que pode ocurrir?


