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Gesamideanoj! Sinjoroj! 

Jen mi anta€  vi, preta por vin alparoli, kaj tion fari min 
devigas tri diversaj ka€zoj. Unue mia bondeziro iel kunhelpi, 
la€  mia malgranda povo, al la sukceso de nunjara kongreso de 
K.E.F., alportante al • i la sablereton de miaj modestaj scicnc-
konoj. Due por ree pruvi, ke per nia estimata lingvo Espe-
ranto, krom la belaj literaturaj verkoj, kiujn ni a€das ‚ e 
niaj eiujaraj konkursoj, oni povas pritrakti anka€  sciencajn 
temojn ‚ iujfakajn; kaj trie, por kontentigi la kompreneblan sci-
volon de diversaj samideanoj, kiuj ne vizitinte • is nun tiun be-
lan kaj ‚ arman regionon, sin demandas kiel formigis tiuj ko-
aksosimilajrj nigrajƒtonojj, kiujn oni vidas sur ‚ iuj lokoj de 
tiu ‚ i urbo kaj ‚ e giaj ‚ irka€a„ oj, kaj kiuj ilin aspektigas tiel 
originale; unuvorte, kia estis la praestinto de Olot kaj tiu de 
giaj montetoj kaj valoj. 

Na, tiu nuna paradizo, kiun verdigas smeraldarsimilaj 
herbejoj, kaj ombrodonaj centjaraj arboj, refrenigita de kris-
talaj fontegoj, kies harmonia brueto intermiksigas kun la kan-
to delibirdctaro; gajigita-de- serpentforma rubando de'l rive-
ro Fluvia, kiu spegulas tiun tiel bluan ‚ ielon. Tiu u na paradi- p 

zo, do, estis en antikvegaj tempoj, infero je fl.amegoj kaj fluida 
fajro. …iaj montosuproj, kvaza€  grandegaj piroteknikajejoj, 
eljetis • is nekalkuleble alten milkolorajn raketojn, vulkanajn 
bombojn, arclantajn cindrojn kaj lafopecojn, kaj el kic, tra ter-
trucgoj, vomis la terinterno inkandeskajn riverojn je lafo, kies 
fluoj subirante al la ebentera„ oj formis fajrolagojn kaj fajro- 
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saltejojn, similformajn al la nunaj akvofaloj. Tamen tiu spekta-
klo superbelega, kvankam dan• erplena, okazis, la€  geologia 
vidpunkto, en sufi‚ e proksimaj tempoj. …i povis esti vidita de 
la homo, ‚ ar la plej multe el la vulkanaj fenomenoj el ‚ i-tin 
…erona provinco okazis je la komenctempo de la nuna kva-
ternaria epoko. 

Anta€  ol klarigi kiel estis la vulkanismo, • enerale ‚ e 
Katalunlando kaj aparte ‚ e Olot, estas utile, kaj e‚  necese, 
ke ni akiru kelkajn konojn, pri kio estas vulkano, montrante 
kiajn karakterojn, la fenomenojn de • iaj erupcioj, la vulka-
najn produktojn, kiujn • i kntimas el„ eti, la karakteron de la 
lafofluoj, la formadon de la la-ateroj, kaj anka€  la peron de 
l'akvo ‚ e la diritaj fenomenoj. 

La studado de la geotermo, montras, ke en ia definita 
tre subtera profundeco la temperaturo estas altege varma, 
t. e., ekzistas en • i potenciala energio, kiun mo 3 agigita -per la 
enfiltrita akvo, kreas la eksplodajn fenomenojn karakterizan-
tajn la vulkanojn. 

Vulkano, do, estas kvaza€  sava klapo (vdlvula de sega-
retal), kiu inter komunikas, kelktempe a€  sen‚ ese, la terpro-
fundegojn kun la terekstero. 

Esence vulkano konsistas el terfendo, tra kiu supreni-
ras la materioj el la terinterno,,‚ u solidaj, ‚ u fluidaj a€  gazaj, 
kiuj estas for„etitaj eksteren. La solida„ oj kaj fluida„ oj, amasi- 
gi• as ‚ irka€  la elirtruo,konstruante konusforman gtonamason, 
kelkfoje veran monton, kiun oni nemas vulkana konuso, meze 
tratruita de kamentubo a€  plilongigajo de la primitiva terfendo. 
La supra loko el tiu vulkana konuso estas iom konkava, pokal-
forma; • i estas la kratero. 

Ordinare, vulkano prezentasjkvietajn kaj,aktivajn perio-
dojn; tiujn lastajn-oni nomas erupciojn a€  'paroksismojn. Ta-
men kelkaj vulkanoj, ekzemple Strómboli, prezentas sen‚ esan 
aktivecon. Pro tio, • i estas nomata de l'maristoj Lumturo del 
Yle_ s acro. 

 —q_ 



†iu erupcio, estas anoncita de iaj anta€sciigantaj signoj. 
La fendoj de la kratero, kiuj restis solidigitaj de la lasta erup-
cio, ek„ etas,abundajn vaporojn; fortaj tertremoj submovas la 
teron; la fontoj pli malpli proksimaj al la vulkano Cesas elflui, 
kaj subite okazas teruriga eksplodo, kaj suprenflugas tra l'aero 
la solidigitaj lafoj, la ƒtonegoj el la kratero kaj kelkafòje eC 
la tuta montosupro. 

Se tiu montosupro estas kovrita de nego kaj glaciejoj, 
kiel okazis de la amerika Kotopaƒi, la glacimantelo rapidege 
fluidi• as, motivante malfelidigajn inundaciojn. Tiaspeca eks-
plodo estis tiu de l'Vezubo, kiu la jaron 79-an detruis I'ompe-
jon, • in surkovrante per dika ƒtontabulo. _ 

Flƒtopita la kamentubo pro la eksplodo, la kolono el va-
poroj kaj fulmoj, kiuj el gi eliras, suprenaltigas vertikale, gis 
alteco je multaj miloj da metroj, kie largigas kvaza€  pinbran- 
Caro, kvaza€  grandega sunombrelo el kie ekbrilas po tentoj 
la fulmoj. Dum nokte, la spektaklo estas ankora€  pli imponan-
ta, Car la tuta vaporkolono rebrilas la lumon de la fandita 
inkandeskanta lafo, bolanta interne la krateron. …i similas ve-

ran fajran sprudakvejon, ƒanganta pro rapidaj intermitoj, 
gtajn intensivecon, lumpotencon kaj kolorojn Ne nur tio 
.okazas, sed kun la vaporoj kaj fumo altigas -anka€  granda 

—(ì) kvanto el inkandeskantaj Stoneroj, kiuj kun la sen‚ ese brilan-
taj fulmoj montras la plej terurigan pentra„ on. 

Tin kolono el vaporoj kelkfoje altigas is 11.000 metroj, 
kaj konsistas el serio de blankaj nuboj suprenirantaj unu post - 

ar 	la alian, clevenantc din nubo el la artaj eksplodoj, kiuj sen- 
Cese sin postsekvas Ce la kratero, kaj tiel granda estas la 
puƒforto, kiu ilin projekcias, ke la kolono staras vertikale mal-
gra€  blovado de forta vento. Dume, okazas terurigaj eksplodoj, 
kies bruego estas a€debla de 709 k. m. malproksime, kaj ‚ ien, 
Cirkadt la vulkano, falas pluvo el fanditaj ƒtonoj. Tiam tra la 
kratero komeneas elflui, kvaza€  fajra rivero, lafa fluo. La 
vulkano atingas plena erupcio. 
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La vulkanaj produktoj prezentas sin en tri statoj: solida, 
fluida kaj gaza. fe la stato solida, la projekciajoj; je la stato 
fluida, la lafoj, kaj je le stato gaza, la vaporigemaj ellasoj. Dum 
la erupcio, oni povas konsideri la vulkanan kamentubon, kiel 
seneese gar• itan kanonon. 1.a eksplodoj forjetas tra l'aero ‚ ion, 
kio ekzistas ‚ e la fundo de l'kratero, precipe lafopecejn. kiuj 
attigas, turnigante ‚ irka€  sin mem, kaj jen kial ili farigas rond- 
a€  clipsformaj; sed dum ilia irado malvarmi• as kaj solidi• as 
,ekstere; poste falas, konservante la saman formon alprenitan 
en sia veturo. ilia grandeco estas diversa, kiam • i atingas tiun 
de homa kapo a€  pugno, oni in nonras vulkanaj bomboj, anka€  
nornataj de la napolanoj larmoj de Vezuvo; tamen ekzistas, 
sed malofte, pli grandaj specimenoj; ‚ e la Barcelona Natur-
historia Muzeo Martorell estas vulkana bumbo, kiu atingas 
almena€  duonmetron je diametro: pli malgrandaj fragmentoj 
estas nomataj lapilli. Ce eiuj katalunaj mineralogiaj kolektoj 
ekzistas vulkanaj bomboj devenantaj el olotaj vulkanaj Sta. 
Kosme, Estany kaj Sta. Margareto. 

Se la lafo enhavas multe el siliko, la eksplodoj produktas 
pumiton a€  pumikstonon, esence poroza kaj malpeza, vera si-
lika ga€mo solidigita. ili estas kolekteblaj po grandnombre ‚ c 
la puzolanejo (redergs) el Sta. Pa€, nemalproksime de Olot. 
FI pistita lafo konsistas la nomata vulkana sablo, kiu povas es-
ti formita ‚ e la ago de la erupcio, a€  per posta ago. Kelkafoje 
• i konsistas el miloj da piroksenaj kristaletoj. Oni ilin trovis 
‚ e Montsaeopa el Olot, ‚ e la dirita famekonata puzolanejo (gre-
derasi cl Sta Pa€, devenanta de vulkano Martinja, ‚ e Sta. Mar-
gareto sa-Cot, kaj Ce la vulkano Banya de Boch el Llora. 

La vulkana cindro estas lafo erigita je la plej malgran-
daj pecetoj, enhavante pro tio giajn samajn elementojn. Ci estas 
produktita de la akvovaporo, kiu, eksplodanie tra le fandita 
maso, in ali formigas je gutetoj, kaj ‚ i-tiuj, rapide solidigante 
pro kontakto de la aero, ricevas, se le lafo estas vitreca, spe-
cialan staton, kiu karakterizas la gutojn el fandita vitro, subite 
malvarmigitajn pro trempado en akvo, kaj kiu ilin inklinas je 
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diskrevi• o en malgrandaj eroj pro la plej malgranda tuƒeto 
a€  vibro. 

Estas tiel granda la disigado je eretoj el tiuj cindroj, ke 
ofte ili restas haltigitaj supren ‚ e la grandaj alta„ oj de la atmos-
fero kien estis pl„ etitaj, kaj tiam_ la ventoblovo ilin puƒas • is 
la plej malproksimaj lokoj. Tiuj el Vezubo atingis Konstanti-
nopolon kaj Tripolon; tiuj el vulkano I-Teckla ‚ e Islanda insu-
lo falis sur Stokolmon; kaj tiuj el la erupcio de Krakatoa (Tnsu-
faro Hawa3, ‚ e Occanio) je la jaro 1883-a, oni opinias, kreis ‚ e 
Europo la krepuskan ‚ iellumadon, viditnn en la dirita kaj 
sekvinta jaroj; same oni povas certigi pri tiuj de la lastaj erup-
cioj de Martinika vulkano Mont-Pele. 

Car mi • is nun parolis, nur pri solida„ oj eksteren jetitaj 
de la vulkanoj, estas necese nun anka€  paroli pri lafofluoj. 
Post la erupciaj preti• oj jus priskribitaj komencas la elfluo 
de lafo, kiu supreniras tra la kamentubo de 'la vulkano, 
alpusita-de interna kaj profunda forto eksterdube kolora. 
…i eksteraperas, ‚ u disverƒi• ante i ra la kraterlimoj, ‚ u tra 
fendoj; malfermi• itaj tra la flankoj de ('monto, kaj estas Li -tiu 
lasta maniero la plej • enerala pro la malgranda firmeco de 
la materioj el kiuj konsistas la monto, kaj anka€  pro premado 
de la lafa kolono mem. Amba€maniere, là lafo eliras formante 
fluon el fanditaj materioj je pasteca stato, kies rapidmovo 
kaj temperaturo san• i• as la€  la cirkonstancoj, ‚ ar ju-pli • i 
kuras, despli • i malvarmi• as, fari• as malpli pasteca, 
posbiom solidi• as kaj sia flurapideco malplii• as ankati. 

La temperattro-de fluida lafo preterpasas je 1000 gra-
doj, sed • ia varmiga povo atingas tre mallongan agoradion.Tiel 
certe estas tio, ke ia lafofluo, kiu ekokupis abiaron, nur karbi-
gisla ƒelojn kaj malgrandan ‚ irka€ligno ‚ e la trunkoj de la 
arboj, al• ustigante sin al la rondo de ‚ iu et la diritaj trunkoj; 
‚ e Etna vulkano, oni vidis la lafon gliti sur la glacio, kiun kaƒis 
nui-  cindran tavolon. Ali parte, la lafo konservas sian tempera-
turon multe da tempo post sia elver$ado; ekstere sin surkovras 
per skoria krustci, devenanta de la sursolidigita Info mem, 
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kiu permesas ee surpaƒi • in, dum interne atingas temperatu-
ron je pli o1 1.000 gradoj. Dek jaroj post la erupcio de 1832 
la fama geologist° Elie de Beaumont spertis, ke la-lafo vomita 
de Etno ellasis varmon vere nesufereblan; kaj la lafo de 
vulkano Jorullo ‚ e bleksi.klando, 21 jaroj post la erupcio 
de 1759, estis suflee varma por bruligpovi cigaron tra siaj 
fendoj. 

Rilate al la volumeno de la lafoj ekster„ etitaj de vulka-
no, • i estas diversmezura kaj dependas de la graveco de la 
erupcio; la lafofluo de Vezuvo, kiu je 1794 ruinigis la Turon de 
Greko, estis 5700 metroj longa, 650 larga, dika je 15 kaj • ia 
tuta volumeno mezuris 15.009,000 da kubaj metroj; ee tin 
sulo i BorbOn, oni povas vidi lafofluojn el 68 kaj ee 86 milionoj 
da kubaj metroj. 

Tera„ o surkovrita de lafofluoj, ee lando kie eksistas ak-
tivaj vukanoj, prezentas la plej malgajan aspekton, kiun oni 
povas imagi; ee Kanaria•insularo • in nomas srtal pesis. …i sin 
prezentas anta€  la rigardo kvaza€  amasigon (le nigraj skorioj, 
montrante supra„ on malebenan tra kie estas maltacile paƒi pro 
la multenombra,j fenda„ oj kaj fosejoj, kiuj • in kovras.Abtyndas 
en gi anka€  grotoj, kiuj formi• is kiam la lafo estis pasteca, 
pro grandegaj gazi'ezikoj, kiuj poste eksplode krevigis. 

Transiru ni nun -al la studo de la diversspecaj krateroj. 
Kiel mi anta€e diris, kratero konsistas el truego pokal a€  fu-
nelforma, kie lines la erupcia kamentubo. Tiu formo de la 
kratero devenas de la eksplodoj, kiuj sen‚ ese sin fias4sekvas 
unu(la alian, kaj pro la amasigo de mineralaj substancoj, 
projekeiitaj ‚ irka€  la kamentubo. 

Ordinare, kratero de vulkano estas centre lokita; sed 
ia foje okazas, ke gi malfermi• as ee monto-flanko: tion oni vi-
das en Stromboli, kaj ee diversaj vulkanoj oni trovas kunigi-
taj amba€  sistemojn de krateroj; tiuj estas la okazaj krateroj el 
kiuj posedas 30 Vezuvon kaj 700 Etna, devenantaj el flank/Sj 
erupcioj malfermitaj tra la monto, havante ‚ iu el ili propran 
vulkanan konuson. 



Kiam kratero konsistas el lafopecoj kaj cindroj, ‚ iu erup-
cio Sangigas sian formon kaj diametron; nur kiam ili konsistas 
el laftabuloj, estas pli longeda€re konstruitaj. 

\w/.8.0 	Ne ‚ ie montras la krateroj cirk\an formon, ili kelkfoje 
ricevas hufferajan formon, kiam la lafo verƒil;ante tra ia el la 
kraterbordoj detruis parton el tiuj bordoj. Kelkaj krateroj el 
A€vergnia regiono apartenas al tiu tipo, kaj tre proksiman spe-
cimenon ni havas ‚ e Olot mem per la vulkano de la Garrinada. 

Ekzistas krateroj kiuj devenas de terenprofundìto, kiel 
tiu de Kila€ea (Havaja insularo), kiu havas la internan ‚ irka€-
muron gisfuncle vertika-la. Anka€  vulkano Gran Bralé cl insu-
lo Reunion posedas krateron, kies diametro estas 1. 0 kilometroj 
kaj kies profundeco mezuras 300 metrojn. 

La eksplodoj, okazantaj Ce'la komenco de la erupcioj, 
deven. igas kraterojn tre gravajn, kiuj povas al ni konigi la 
specialan strukturon de iaj vulkanoj, kiuj konsistas el speco 

(2) de cirklo pli-malpli kompleta, kiu ‚ irka€as la ‚ efan konuson. 
Tiu tipa specimeno estas ‚ e Vezubo en la Somma, duonron-

(2).. da cirklo ai4 kilometroj je diametro, apartigita de la aktiva 
\a- 	konuso per fosajo d 400 metroj, nomata Atrio dei Cavallo. 

La nombro de estingitaj kaj aktivaj vulkanoj konsistas 
el 1300 kaj ili éstas dise lokitaj ‚ e ‚ iuj mondopartoj, sed neniel 
senorde; kontra€e, ili sin presentas regule la€  la direkto de la 
‚ efaj Cenmontaroj, kiel ekzemple okazas Cc tiu de Andes. 

~o,ChM, 

	

	Alia g-enerala fakto 4'ok-islrt atenton de la observemuloj, 
kaj gi estas, ke ‚ iuj konataj vulkanoj kuƒas sur insuloj ai"i sur 
lokoj tre proksimaj al la maro. El tio oni povas cltiri la kon- 
kludon, ke la maro estas necesa por la'efectivi;;o de lavulkanaj 
fenomenoj. La ‚ efa vulkana regiono el la mondo, estas tiu kiu 
aperas kvaza€  fajroringo, ‚ irka€anta la tutan Paoifikan Maron. 
Tiu grandega cirklo komencas je la suda ekstremo de la Ame-
rika kontinento per la vulkanoj el Yatagonio, sekvas la okCi-
dentaj marbordoj tra la tuta Ameriko, trairas la Alaskan duo-
ninsulon,kie finas per una scn‚ ese aktivav ulkano, sekvas la vul- 
kan‚ eno tra la insuloj Auletinoj, Kamtchatka, Japanlando, gis 



atingi la rimarkindan serion de la insuloj de la Sonda, kiuj kun 
Filipina kaj Moluka insularo posedas 49 aktivajn vulkanojn; 
tial estas tiu la plej grava vulkana centro el la mondo. De tie 
la vulkanserio da€rigas ‚ e Nova Gelando ree àtingante, tra 
antartikaj Erebus kaj Terror kaj la insuloj Shetland, la Pata-
gonion. Meze de tiu grandega fajra cirklo staras la vulkanoj 
de insuloj Sandwich, rimarkindaj pro ilia granda aktivcco. 

La aliaj Oceanaj mardepresioj prezentas similajn ekzem-
plojn, tiel ‚ e Attantilia maro estas granda vico da vulkanoj de 
la orientaj regionoj el Groenlandia gis la Africa insulo Tristan 

— n jp d'lí0194a, India Oceano enhavas same multenombrajnrvulka-
nojn, preska€  ‚ iuj estas ‚ e insuloj kaj apud marbordoj kaj ‚ c 
la Mezrnara ebenprofundega„ oj estas ankora€  hodia€, tion 
pruvante, Etna, Stromboli, Vezuvo, Santorin kaj ‚ iuj vulkanoj 
el hi greka insu-laro. 

Konklode mi povas diri, ke ‚ iuj vulkanoj staras proksime 
la maraj depresioj, kiuj estas pro tio la rompigitaj linioj a€  de 
malpli granda rezisto el la tertelo. • 

La interna varmo de la tero estas nur resta„ o de gia 
nuna stato. Nia globuso trasufcris stat de fajra pasteco, kiel 
la suno nine, malvarmigante iom-post-iom. La eksteraj lokoj 
solidigis; kaj la fluida maso sin trovis surkovrita de solida 
telo, kiu formigis' sur sia suprajo, simile al la skoriaj Sa€moj, 
kiuj sin produktas supra fand.poto de metalfandejo. Tiu primi-
tiva telo iom-post-iom dikigis is atingi sufi‚ an reziston sub kie 
la fanditaj masoj malmulte malvarmigis. 

Post nekalkulebla numero da jarcentoj la temperaturo 
de tiu telo estis jam sufi‚ e malalta por ke la akvoj, kiuj estis 
]a€  Baza stato ‚ e la atmosfera, povus tfuidigi je pluvo, kiuj 
kolektigis en la depresioj de la tersuprajo. Tianikomencis serio 
da novaj fenomenoj. La akvoj komencis tuj sian laboron, de 
detruo kaj konstruo; la materioj de la primitiva terajo, disigi-
taj de la erozia agado, amasigis ‚ e la depresioj, devenigantc 
novajn •terajojo; tiel 1a terƒelo dikigis pro sedimentajoj.k.j 
tion anka€  faris pro malvarmigo. Dank'al tiu duobla agado, 
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kiu estis sencesa, la terSelo atingis la nunan dikecon kaj 	\, 
formon. 

Tiu dikeco estas malgranda rilate la tera radio, kiu atin-
gas 6.377 km. …i estas nur centono, ‚ ar oni observis ke tra 
‚ iu 33 m. terinternen, la temperaturo plii• as po unu grado; 
sekve je cent kilometroj profunde ne povas resti ia ajn 
solida korpo. 

Car la malvarmo.maldilatigas la korpojn, tion anka€  
okazas ‚ e la tersfero, kies x4lilaui• o kreas faldsulka„ oj ‚ e la 
tei Selo, kiuj estas la montegaroj. La amba€lanka kunpremo 
rompigas tiun terSelon, kaj la marakvo, kiu enpenetras la te-
rinternon, estas la ‚ efa ka€zo de la vulkanismo. 

Ni nun transiru al la studado de  la vulkanoj el Ci-tiu 
Olota regiono. 

La nordorientaj distriktoj el Katalundando estas ejo de 
vulkana regiono tre interesa, vizitita kaj studita de gravaj 
geologistoj, kiun unue diskonigis glora olotano Francisko 
BolOs je la jaro 1796a. La devenon de niaj vulkanaj formacioj 
oni devas ser‚ i Ce la • enerala ka€zo, kiu Cie ilin motivigis, t. e, 
la kuntirado a€  enprofundigo de la peco el terfielo sur kiu ili 
estas lokitaj, kune kun la konsekvenca elirado de fanditaj ma- 
teria„ oj el la terinterno. 

Efektive, Car la regionoj el Olot, Garrotxa, Empordit 
kaj iom tiu de la Selva, Ce kiuj ekzistas vulkanaj resta„ oj, 
ili konsistas el profundigita terlando a€  el tre malgranda 
rezisto, lokita inter du aliaj el plej granda rezisto; tio estas 
plene pruvita per • ia formo kaj per kia geologia konsisto. La 
formo de Kataluna vulkana regiono estas tiu de triangulo, kies 
tri vertikoj estas Olot, promontorio el Creus kaj Tordera, kaj 
estas rimarkiginde, ke Ce Olot kaj kiaj Cirka€a„ oj estas loko 
kie plej abunclas la krateroj, kio montras la plej grandan vul-
kanenergion Ce ‚ i-tiu regiono, Car Ce la cetera lando el tiu 
triangulo oni nur vidas kelkajn kraterojn, lafo-a€  bazaltfluojn, 
devenantajn el Miaj lokoj u€  nur krestformajn Stonegojn aft 
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bazaltajn amasojn, veraj vulkanoj kiuj ne havas videblan 
krateron. 

La triangula formo de tiu vulkanaro, estas anta€montra-
ta de du linioj de plej granda rezisto, ‚ e la granitaj kaj arkaikaj 
terajoj, kiu formas je unu flanko la Perinean montaron kaj je la 
alia la montojn Montseny, Guillerias kaj La Selva. La geolo-
giaj ƒ tontavoloj anka€  montras, ke de la kretacea formacio 
konsistis la Olota regiono kaj tiuj najbaraj el profundigita 
regiono, kiu poste, i.e la eocena formacio, ankora€  pli prof un-

di• is kaj tial ebligis la maran enpenetradon; pli poste ‚ e la 
oligocena formacio da€rigis la terprofundi• o en tiu regiono 
kiel en ‚ iuj malaltaj lokoj el Katalunlando, plividigante pli kaj 
pli la reliefojn de la do linioj de plej granda rezisto,-Perineo kaj 
Montseny. Ankora€  pli lastatempe la maro da€rigis okupante 

parton el ‚ i-tiu regiono, formante vastegan golfon, el kin estas 
nur malgranda resta„ o la nuna golfo de Rosas. Kaj ‚ irka€an-

te tiun golfon malfermi• is la fajrobuƒoj, kiuj vomis la bazalton 
kaj lafojn, kiuj hodia€  ni trovas dissemataj tra ‚ i-tiu regiono. 

La vulkanaj fenomenoj el Katalunlando ne devas esti 
studitaj kiel izolita fakto, ‚ ar • iinterrilatas sin kun la ceteraj 
vulkanaj formacioj el la orienta marbordo hispana. Tiu mar- 
bordo, kiel oni povas vidi en hispanlanda karto, konsistas el 

.kvar konkavaj arkoj; la unua de Gibraltaro • is Gata promon-
torio; la dua de Gata • is Palos; la tria de Palos • is Nao'terpin-
to kaj la kvara, kiu estas la plej gran da, etendi• as la€longela. 

orientan bordon de Centra Ebena„ o, kaj de la Kataluna suda 

limo • is la Perineo. Kiel nova pruvilo anka€  staras anta€  • i 

la vulkanaj insuletoj Columbretes. La formo de tiuj arkoj, la 
eruptivaj elmontrajoj, kiu ilin akompanas, kaj la granda pro-
fundeco, kiun atingas la maro anta€  ili, videble montras, ke Ili 

estas la randoj de kvar grandaj cirkloj de enprofundi• o, kun-
ordigitaj per granda vico el terfenda„ oj, sufi‚ e modernaj kaj 
havante, kiel bone definitajn Eonsignilojn, la vulkanajn erup-
ciojn de Gata, Palos, Columbretes, Olot kaj Agde. 

y 	 La fa/resta„ oj postlasitaj de tiu fenomenn, sin-  la regio- 
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noj nordorientaj el Katalunlaudo estas tre gravaj kaj entenas 
suprajan amplekson el 197 km. proksimume. La estingitaj vul-
kanoj plej gravaj ee tiu-‚ i provinco estas 34, kaj esceptinte 
kvar, ciu f estas ee nia Olota distrikto; preskatt einj ha vas nur po 
unu kratero, sed tiu de Puig-Montcal el Adri havas kvar krate-
rojn; tri, tiu de la Garrinada kaj du tiuj de Traitcr kaj Bisaro-
cas. Estas bone konservita kratero ee tiuj de Montsaeopa, 
Sta. Marguericia, Medas, Traiter, Pujastrol, Estany, Puig-
Montcal, La Closa k. a. 

Krom multenombraj amassignoj, ekzistas dek bazaltaj 
elfluoj, devenantaj el diversaj krateroj. La plej grava estas, 
tiu, kiu de la Olota ebena„ etn sin turnas al St. roan las Fonts 
kaj Castellfullit de la Roca, kovrantc longecon je 15 k. m. Mon-
tras • i plura jn krutega„ ojn, ka€zitajn de la erozia ago de rivero 
Eluvití, precipe e.e Castellfullit. Anka€  estas grava la bazalta 
elfiuo de Valo de Amer, kies irado atingas 10 k. m. tra grandaj 
krutegajoj kaj- akvofalejoj. 

Ekzistas krom do multenombraj erupciaj busoj plej 
malgravaj ee Bosch de Tosca, kiu enhavas pli ol 60 vulkane-

lyn, to,,j; dissemitaj je spaco el 5 k. m. Tlia alteco ne superas 12 
metrojn. 

Ekceptinte la valkanon Fageda de Basols, kies alteco 
estàs 370 metroj, la ceteraj vulkanoj el tiu distrikto atingas 
180 • is 200 metrojn proksimume, kalkulante de la bazo • is la 
supro. Ekster la distrikto ekzistas tiu de Puigmoner, kiu aiti-
gas sian supron • is 550 metroj. 

La rokoj kaj mineralajoj el tiu formacio konsistas el 
bazalto, puzolano, lapilo, pumiko, lafo, vulkanaj bomboj, vul-
kanaj larmoj (aligatoraj larmoj!), pirokseno, vitreca feldspato 
(rhyakolito), peridoto, obsidiano, magnetito, k. a. 

Longe mi povus paroli pri tiu interesa regiono, la€  vul-
kana vidpunkto, sed sufiee mi trouzis vian bonvolemecon, tial 
mi devas fin i. Eble mian verketon kelkaj trovos tro serioza, sed 
ili devas rimarki, ke kiam oni verkas science, oni devas oferi 
la Rozojn de l'beletristiko kaj akcepti nun la foliojn de l'gusteco, 
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Kelkajn el la notoj, sciigoj kaj argumentoj, kiujn mi jus 
legis, mi eleerpis el ia a€toroj, kiuj studis tiun regionon, nome: 
la glora olotano Bolos, Ptro,. Gelabert kaj precipe el mia ne-
forgesinda profesoro de geologio Ptro. Font kaj Sague, al kies 
verkoj devas sin turni tiuj, kiuj volus pli detale koni. tiun tiel 
interesan vulkanan regionon. 

El mia kolekto cI minerala„ oj kaj rokoj mi kunportis 
kelkajn specimenojn, por ke ili ta€gu kiel helpaj, lernigiloj de 
tiu parolado. 

Mi klopodis, la€pove, por ke mia klarigo estu kiel eble 
plej kompreneble kaj nelaciga. Eble mi ne sukcesis, tamen 
akceptu, mi petas, mian bonan volon. 

Dankon, do, al tiu urbo Olot, kiu tiel kore nin gastígas; 
dankon al niaj amikoj el Olota Stelo; dankon al tiu klera socie-
to, kiu alportis al ni kunhelpon pro la prunto de 6-tiu salono; 
dankon al vi eiuj, kiuj honoris min per via eeesto, per kiu vi 
montris vian amon al Olot, al Esperanto kaj al Scienco. 

Mi finis. 

~j. Rosclls 
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