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Vulcano, Stromboli, Etna en Vesuvius zijn zo’n beetje de beroemdste

vulkanen op aarde. De “eeuwige” erupties van Stromboli gaven hem zijn

bijnaam “vuurtoren van de MiddellandseZee, de Etna ligt waarschijnlijk

ten grondslag aan het verhaal over Polyphemus in de Odysseus, en nieuws

over de uitbarstingen van deze laatste vonden in de afgelopen decennia

vrijwel altijd hun weg naar de internationalemedia. Plinius de Jongere

legde in 79 AD de vernietigende uitbarsting van de Vesuvius vast en sinds-

dien heeft het dreigende gerommel van deze vulkaan menig zondige

Napolitaan tot vrome gelovige weten te bekeren. Vulcano zelf, de ”smidse

van Vulcan”, heeft zijn naam aan vrijwel iedere Europese taal gegeven.

Meer dan welke andere vulkanen ter wereld ook, leverden de Italiaanse

vulkanen de afgelopen 2.000 jaar de westerse wereld hun beeltenissen,

angsten, fascinaties en eerste ideeën over de
oorsprong van vulkanisme.

Rijk aan mythen, goden, duivels en heiligen, hebben hun dikwijls specta-

culaire en veelsoortige uitbarstingen de mens altijd angst ingeboezemd en

tegelijkertijd gefascineerd.
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De kennis van de Italiaanse vulkanen is het resultaat van eeuwenlang contact

met en observatie door grotebevolkingsgroepen, die, ondanks de
gevaren

die

dat met zich meebracht, in groten getale de vruchtbare vulkaanhellingen bleven

bevolken. De “zeven heuvelen van Rome” zijn het resultaat van geërodeerde
vulkanische producten, terwijl Pompeii en Herculaneum juist bedekt werden

door— jongere — vulkanische producten.

De Italiaanse vulkanen omvatten het compleet gamma aan vormen: van caldera’s

en stratovulkanen tot slakkenkegels, koepels en moddervulkanen. De eruptie-

stijlen variëren van grote Pliniaanse uitbarstingen tot lavastromen en solfataren.

De vulkanische producten daarvan bestrijken eveneenseen breed spectrum,

met overheersend basalt in Sicilië tot kaliumrijke variëteiten, zoals trachybasalt,

tefriet, trachiet, latiet en fonoliet alsmede rhyoliet op het vasteland van Italië.

De
nog actieve vulkanen verschillen opvallend in voorkomen en gedrag. Etna,

Vesuvius, Stromboli en Vulcano vertegenwoordigen kenmerkende vormen van

vulkanisme en zijn daarom dikwijls opgevoerd als dé archetypes voor indelingen

van eruptiestijlen. Eeuwenlange bekendheid met en onderzoek aan vulkanisme

maakte de Italiaanse taal tot een belangrijke bron voor vulkanotechnische termen.

Stromboliaans, lapilli, scoria, fumarole, solfatare, latiet, atria en natuurlijk vulkaan zijn

daar slechts enkele voorbeeldenvan.

Het is daarom niet verrassend dat Italië in feite de bakermat van de vulkanologie

is. Ofschoon de wetenschappelijke ontwikkelingen een keur aan literatuurhebben

opgeleverd, zijn nog lang niet alle mysteries ontrafeld ofverklaard en is zelfs de

smoking gun van het Italiaansevulkanisme nog niet onweerlegbaar aangetoond.

Volgens de huidige staat van kennis

lijkt Italië toch vooral een onge-

wone vulkanische setting te hebben.

De regio bevindt zich in een conti-

nent-continentbotsingszone, gepaard

gaande met niet altijd duidelijke
subductiezones. Expressies hiervan

zijn wijdverspreide rek- enplooiings-
fenomenen met daaraan gerelateerde

diepreikendebreuken. Het Italiaanse

magma wordt gekenmerkt dooreen

opvallend hoog K-gehalte, door zowel

crustale als manteloorsprong, met

gelegenheid tot differentiatiemaar

ook contaminatie tijdens zijn

opwaartse weg door dekorst. Het

voorgaande houdt in dat men

voorzichtig moet zijn met het

Italiaanse vulkanisme als “archety-

pisch” te classificeren en het dus zeker

niet moet extrapoleren naar vulka-

nisme elders op aarde. In elk geval

blijft onderzoek naar al deze verschil-

lende vormen gerechtvaardigd.

Het Italiaanse vulkanisme strekt zich

uit in een brede, doch onderbroken

band langs de westelijke flanken van

de Apennijnen van Toscane tot

Campania, langs de baai van Napels

Afbeelding links. | De miljoenenstad

Napels met op de achtergrond de Vesuvius.

Foto: www.shullerstock.com

Afbeelding 2.|

Verspreiding van het recente magmatisme in Italië. Open

symbolen staan voorseamounts, 2005. Bron:

http://accounts.unipg.it/~pecceang/

didattica/PETROGRAFIA/

Geologia%20e%20origine%20

dei%20vulcani%20Vulsini.pdf

De subductie van

de Adriatische en Ionische platen

onder het Italiaanse schiereiland is

verantwoordelijk voor het magma-

tisme in Midden- en Zuid-Italië.

Naar Peccerillo,ouderdommen (miljoenen jaren) staan tussen

haakjes. De verschillendekleuren vertegenwoordigen verschillende magmatische

provincies. Inzet: invloeden van orogeen en anorogeen vulkanisme; de rode pijlen

geven
de verplaatsing van het

orogene magmatisme in de lijd weer. Peccerillo,

Afbeelding 1. |

2003

Bron: www.mantleplumes.org/Italy.html
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en als seamounts in de Tyrrheense Zee

naar de Eolische Eilanden enhet oosten

van Sicilië. Daarbij komen ook geïso-

leerde vulkanische gebieden voor in

Sardinië, de Colli Euganei (ten zuiden

van Padua), Monte Vulture en Pantel-

leria (zie Afb. 1).

Terwijl het vulkanisme in het noorden

van Italië in de afgelopen millennia

volkomen is gedoofd, is dat in de

zuidelijker gelegen gebieden duide-

lijk nog actief. Grofweg gesproken

begon het vulkanisme in het noorden

en breidde het zich op onregelmatige

wijze naar het zuiden toe uit.

De Alpiene orogonese van de Apen-

nijnen werd in de westelijke delen van

dit gebergte gevolgd door rcktekto-

niek, mogelijk gerelateerd aan het

ontstaan van de Tyrrheense Zee en de

voortdurende botsing van de Afrikaanse en Europese platen inclusiefde daarmee

geassocieerde microplaten. Diepreikende breuken stelden magma in staat om op

te stijgen. Het lijkt erop dat alleen ten zuidoosten van Calabrië een subductiezone

ontstond (Afb, 2), waaraan de vulkanische “boog” van de Eolische Eilanden zijn

ontstaan dankt. De diverse typen breuken, de verschillende magmasoortenen

de verschillen in opstijgsnelheden leidden tot een zeer divers regionaal patroon

van de vulkanische activiteit. We onderscheidenvijfhoofdgebieden van recen-

telijk uitgedoofd en nog actiefvulkanisme. Of de kleinere vulkanische gebieden

Ernici, Roccamonfma en Vulture tot de Campaanse provincie behoren en of

Afbeelding 3. | Afbeelding 5. |Solfataren en

mofetten in de vulkaan La

Solfatara bij Pozzuoli ten W van

Napels.

Concentrische instortingsstructuren in de Flegreïsche Velden.

Centraal gelegen: de stad Pozzuoli. Uit: Todesco, Proceedings: Twenty-

Eigtht Workshop on Geothermal Reservoir Engineering - Stanford University,

Stanford,

M. et al,

(foto van de auteur, California,2010) January 27-29, 2003.

Afbeelding 4. | Verlaagd aange-

legde kades na de sterke bodemop-

heffing in en rond Pozzuoli sedert

1985. Bron: www.salvatoreharretta.

com/foto/Panorama.

Afbeelding 6. | Verticale bodembewegingen in de haven van Pozzuoli in de afge-

lopen 2000 jaar. De laatste stijging in de jaren ‘80 noopte de havenautoriteiten tot

de aanleg van een tweede, verlaagd kadesysteem. Bron: Morhange et al., 2006.



361NUMMER 4/5 - 2012

Sardinië tot één van deze provincies behoort, is nog niet helder. Alle vulkani-

sche provincies hebben ouderdommendie liggen in het Plio-Pleistocenebereik,

voor alle gebieden geldt dat het vulkanisme er jonger is dan 8 miljoen jaar.

Toscane

De meeste vulkanische gebieden van Toscane zijn klein, verspreid en sterk

geërodeerd. Hun ouderdom varieert van 5 tot 2,3 miljoen jaar. Monte Amiata

echter — veruit de jongste en grootste vulkaan van Toscane — is slechts 400.000

jaar oud. Ofschoon er in Toscane geen actief vulkanisme meer is, warmen

ondiep gelegen magmareservoirs nog altijd het grondwater in de hoger gelegen
delen van de aardkorst op: in Lardarelloen nabij de Monte Amiata wordt deze

warmte zo intensief geëxploiteerd dat Toscane een van de belangrijkste bronnen

van geothermische energie op het Europese vasteland is. Op dit - grotendeels -

uitgedoofde vulkanisme gaan we in

dit artikel niet verder in.

Latium (Lazio)
Het vulkanisme van deze provincie

strekt zich in een brede, 100 km lange
strook uit langs de westzijde van de

Apennijnen, envormt daarmeeook

het grootste vulkanische gebied in

Italië. Vergeleken met Toscane zijn de

vulkanen hier groter, kennen ze een

grotere verscheidenheid en zijn ze

aanzienlijk jonger. We treffen er stra-

tovulkanen, caldera’s, uitgestrekte

puimsteenafzettingen, maaren, koepels

en slakkenvulkanen aan. Uitbarstingen
leidden dikwijls tot het ontstaan van

meren als die van Bolsena, Vico, Brac-

ciano, Albano en Nemi. Maar het

opvallendst zijn wel de heuvels van

de Monti Vulsini, Montefascione, Vico,

Monti Cimini, Monti Sabatini en de

Colli Albani. De Monti Vulsini waren

actief van 400.000 tot 60.000 jaar

BP, de Monti Sabatini van 500.000

tot 100.000 jaar BP en de Colli Albani

van 580.000 tot 19.000 jaar BP. Deze

vulkanen produceerden vooral K-rijke

magma’s met veel leuciet. Leucitieten,

fonolietenentefrietenkomen het meest

voor, met ondergeschikt latieten en

trachieten. Op deze magmatische pro-

vincie gaan we hier evenmin verder in.

Campania
De vulkanen van deze provincie zijn

gesitueerd langs de baai van Napels,

mogelijk behoren ook Monte Vulture

en Roccamonfina tot deze provincie.

Net als de vulkanen in Latium zijn de

Campaanse vulkanen gelieerd aan rek

in de aardkorst en de ontwikkeling
van diepe breuken, horsten enslenken

(zie ook Afb. 1, pag. 359). Sommige
van deze vulkanen barstten nog uit in

historische tijd, in het bijzonder de

Vesuvius, in de Flegreïsche Velden en

op het eiland Ischia. De randgebieden

van deze provincie zijn ouder, de

Ponza Eilanden bijvoorbeeld zijn tus-

sen de 2 en 1 miljoen jaar geleden

gevormd. Het indrukwekkende Roc-

camonfma-massiefbegon met de pro-

ductie van leucitieten, tefrieten en

fonolietencirca 1,2 miljoen jaar gele-

den, terwijl de laatste activiteit tot op

heden 25.000 jaar geleden plaatsvond.
Verder naar het oosten ligt het even-

grote Monte Vulture-complex met

vergelijkbare producten, maar ook met

een tendensnaar trachietische gesteenten.

Dit complex was actieftussen de

800.000 en 400.000 jaar geleden.

Afbeelding 7. | Bodemstijging van de Tempio di Serapidc tussen 1985 en

2001;foto’s van afbeeldingen en 8 zijn in tegengestelde richting genomen.

De benaming Tempio berust op een historische misvatting,

7

het betreft hier geen

(Romeinse) tempel maar een marktplaats uit de 1ste eeuwna Christus.

Bron: www.settemuse.it/viaggi_italia_campania/campania_da_vedere.htm

Afbeelding 8. | Drooggevallenbodem van de

Tempio di Serapide tussen 1985 en 2001.

Bron: www.guidearcheocampania.it
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De Flegreïschc Velden (Campi Flegrei)
vormen het hart van Campania (zie

Afb. 5, pag. 360). Hier bevindt zich een

groot aantal eruptiepunten dat voorna-

melijk explosieve, trachietische en

fonolie-tische uitbarstingen veroor-

zaakte en uitgestrekte asdekken metpuim-

steenen ashflows leverde. Een extreem

voorbeeld daarvan is de Campaanse

Ignimbriet (39.000 jaar BP); hierbij

werd maar liefst 150 km 3 vulkanisch materiaal uitgestoten, tot meer dan 100 km

vanafhet meest waarschijnlijke eruptiepunt. Vergelijkbare uitbarstingen hebben zelfs

offshore hun sporen achtergelaten; eilanden als Procida, Nisida enIschia werden

bedekt door dit soort afzettingen. Hydrovulkanische erupties, solfatarenen

mofetten (zie Afb. 3, pag. 360) zijn er nog altijd bijzonder actief. In de jaren ‘80

van de vorige eeuwvond er bij Pozzuoli eendermate groteopheffing plaats, dat de

lokale autoriteiten vreesden voor de uitbarsting van een nieuwe vulkaan a la Monte

Nuovo, Europa’s jongste vastelandvulkaan (1538). In het gebied dat bekend staat

om zijn bradyseismische (= “traag-tektonische”) bewegingen (Afb. 5, pag. 360)

heeft men om de bereikbaarheidvan de haven van Pozzuoli te waarborgen na

1985 verlaagde kades aan moeten leggen en is de Tempio di Serapide in minder

dan twintig jaar volkomen droog komen te liggen (zie afbeeldingen 4 & 6 t/m 8).

De bekendste vulkaan in Campaniais uiteraard de Vesuvius, mogelijk de enige
vulkaan die wereldwijd geen nadere introductie behoeft. De oudste gesteenten

van de Monte Somma (Afb. 9 &10), de
voorganger van de Vesuvius, bestaan

Afbeelding 11. | Lavafonteinen spuiten op de Stromboligemiddeld

iedere 20 minuten tot tientallen meters hoogte. Bron: ansichtkaart.

Afbeelding 9. | Morfologische

ontwikkeling van Monte Somma en

Vesuvius gedurende de laatste 3.200

jaar. I: Paleo-Somma, 3.200 BP;

II: Neo-Somma; III: Neo-Somma

in maximalegrootte-stadium; IV: top

met kleine caldera 2,.00 BP; V:grote

caldera AD; VI: de magma-

“kamer” ligt in Trias-mergel en —

dolomiet,

79

waarop
zich eenpakket

kalksteen vanJura- enKrijt-ouderdom

bevindt. Tertiaire mergels en zand-

stenen (wit) dekken dit geheel af.

Bron: Rittman & Rittmann, 1916.

Afbeelding 12. | Puimsteengroeves (cave di pomice) in

het noorden van Lipari. Bron: http://it.wikipedia.org/

wiki/File: Lipari_Bimstein_Steinbruch.jpg

Afbeelding 10. | Stromboli en

Sciara del Fuoco: uitgestoten lava-

klodders en -hommen rollen hier

rinkelend de noordwestelijke helling

af. Foto van de auteur (2003).
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uit een afwisseling van lava’s enpyroclastische afzettingen en zijn gedateerd op

300.000 jaar BP. De magmahaard van de Vesuvius migreerde tussen 79 en 472

AD van een diepte tussen de 8 en 7 kilometer naar een diepte tussen 5 en 4

kilometer. Dit is mogelijk goednieuws voor de inwoners van Napels en omstreken:

ondiepe magma’s zijn doorgaans minder
gas- of damprijk, waardoor de vulkanen

die ze voeden minder explosief van karakter zijn. Als gevaarlijkste stratovulkaan

van Europa is de Vesuvius daarentegen al vanaf 1944 “slapend”, een rustperiode die

zich qua duur in de afgelopen 500 jaar niet meer heeft voorgedaan en niet veel

goeds voorspelt.

De vulkanische producten van de Vesuvius variëren van leuciet-tefriet tot

fonoliet. Volgens Pichler postuleerde Rittmann in 1933 dat assimilatie van het

dolomitische nevengesteente het magma chemisch van samenstelling veranderde

volgens dereachte: orthoklaas + dolomiet ? leuciet + diopsiet + kooldioxide.

Pichler citeert Rittmann in 1970: "... intensive Assimilations-Prozesse die den Somma-

Vesuv einem ‘pathologischen’, an ‘Magma- Verkalking’ leidenden Vulkan werden hessen.”

Door recenter geochemisch onderzoek aan Sr- en O-isotopen is dit onjuist

gebleken en worden deze verschillen

in samenstelling verklaard door

differen-tiatiein verschillende

magmakamers.

Eolische (of Liparische) Eilanden;
Le Eolie

Deze vulkanische eilandboog is ont-

staan als gevolg van de onder de

Ionische microplaat wegduikende
Afrikaanse plaat (zie Afb. 2, pag. 359).

De eilanden zijn alle grofweg jonger

dan 1 miljoen jaar en produceerden

calcalkaline effusiva, de laatste millennia

verschuivend naar alkalirijkere gesteen-

ten met uiteindelijk de shoshonitische

lava's van Stromboli enVulcano nu.

De eilanden en hun vulkanen variëren

aanzienlijk in ouderdom, verschijning

en eruptiestijl. Een aantal lijkt defini-

tiefgedoofd, maar Lipari zou even-

tueel nog actiefkunnen zijn. Vulcano

barst onregelmatig uit, terwijl Strom-

boli in historische tijd vrijwel continu

actief is geweest en gebleven. Stromboli,

“de vuurtoren van de Middellandse-

Zee” barst gemiddeld iedere 15 a 20

minuten uit met kleine erupties die

vooral ’s avonds spectaculair ogen (zie

Afb. 10). Omdat het
nog steeds vloei-

bare magma hoog in de kraterpijp

blijft staan en door zijn gasrijke samen-

stelling, bubbels vormt die zich met

kracht een weg door het visceuzere

bovenste “lavavlies” moeten banen, ont-

staan de spectaculaire en fotogenieke
lavafonteinen. Niet zelden bevatten

de gasbubbels veel H, wat bij snelle

oxidatie luide knallen veroorzaakt.

Omdat de noordwestelijke “krater-

rand” van de actieve eruptiepunten

van Stromboli ontbreekt, fungeert
deze NW-flank, de Sciara del Fuoco,

als eensoort skischans, waarover de

uitgestoten producten rinkelend, al

naar gelang hun grootte, naar beneden

rollen ofstuiteren (Afb. 11).

Afbeelding 15. | Vulcano:

zwavelkristallen in de Gran Cratere.

Foto van de auteur (2010).

Afbeelding 13. | Obsi-diaanstroom in het noord-oosten

van Lipari. Foto van de auteur (2000).

Afbeelding 14. | Vulcano: La Fossa met de Gran Cratere en op de achtergrond

Lipari (midden) en Salina (links). Een spectaculaire afdaling, maar niet geheel

ongevaarlijk: kans op verstikking is niet denkbeeldig. Foto van de auteur (2010).
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Lipari, het hoofdeilandvan Le Eolie bestaat uit voor vulkanische eiland-bogen

uitzonderlijk zure gesteenten; we vinden er rhyolietdomes, lava’s van rhyolitische

samenstelling, uitgestrekte puimsteen- en tufdekken en grote obsidiaanstromen

(zie Afb. 12 & 13). De puimsteen (Italiaans: pomice) is geschikt voor velerlei doel-

einden: o.a. cosmetica, bouw en filters in de olie-industrie.

Vulcano is feitelijk samengesteld uit vier vulkanen, waarvanVulcano Primordiale

het oudste is (ouder dan 50.000 jaar BP). Het Lcntia-complex (25.000-15.000

jaar BP) omvat samenmet La Fossa (15.000-8.000BP) de zuurste gesteenten (rhyo-

liet-trachiet), terwijl het in historische tijd ontstane Vulcanello voornamelijk is

opgebouwd uit trachietische lava’s, pyroklastika en tefra. La Fossa is met zijn

dampende Gran Cratere een spectaculair ogend fenomeen en de — officieel

verboden- afdaling in de krater is een onvergetelijke ervaring (Afb. 14).

Uitzonderlijk fraai zijn de zeer kwetsbare zwavelkristallen (Afb. 15), onvergetelijk

een bad in de zwavelmodderbadenvan dit eiland (Afb. 16).

Sicilië

De Etna en de Monti Iblei vormen het vulkanische contrast op het verder groten-

deels uit sedimentaire gesteenten opgebouwde Sicilië (Afb. 17 &18). De eilanden

PantelleriaenLinosa ten zuidenvan Sicilië enhet noordwestelijk gelegen Ustica

nemen het offshore aandeelvan het Siciliaanse vulkanisme voor hun rekening.

Ustica zou mogelijk gerelateerd kunnen zijn aan de vulkanische eilandboog van

de Eolische Eilanden; de uitbarstingen van Pantelleria en Linosa danken hun

ontstaan aan onderzeese slenken. In 1831 werden de laatste twee eilanden kort-

stondig vergezeld door Graham Island, dat zich aan de zee ontworstelde door

een reeks Surtseyaanse erupties. Ook deze vulkaan vond zijn oorsprong in diep
reikende breuken, óp een kalksteenplatform aan de rand van de Afrikaanse plaat.

Afbeelding 18. | De Etna met situering op de sutuur van de Euraziatische en

Afrikaanse platen. Bron: http://www.ct.ingv.it/index.php7option—com_content

&view=article&id= 161&Itemid=211%E2

Afbeelding 16. | i bagni

di fango,

Vulcano,

de zwavelmodderbaden.

Bron: ansichtkaart.

Afbeelding 17. I De ligging van

de Etna en de Monti Ibleii aan de

oostkust van Sicilië. 1. Vulkanieten

van de Etna; 2. Kwartaire afzet-

tingen in de vlakte van Catania;

3. Sedimentaire gesteenten van de

Apennijns-Maghrebijnsebergketen;

4. Carbonaatplatform van de Monti

Ibleii; 5. Onderschuivingsvlak van

de Afrikaanse plaat onder de Eurazia-

tische plaat. Bron: http://www.ct.

ingv.it/index.php?option=com_cont

ent&view—article&id— 161&Itemid

=211%E2

Afbeelding 20. | De lava-

stromen van de Etna met hun

ouderdommen (waar bekend).

Naar Crisci et al.,Afbeelding 19. | Top van de Etna

met zijn vier actieve kraters. Niet

gepubliceerde tekening,

2010.

Bron: http://bigthink.com/

eruptions /etna-week-part-

2-the-current-dynamics-and-

activity-of-etna?page—all

gebaseerd op

collegiaal doorJ.C. Tanguy beschik-

baar gestelde schets, 1998.
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De Etna is vanwege zijn afmetingen en oorsprong een categorie apart ten opzichte
van de andere vulkanen. Hij lijkt daar te zijn ontstaan waar tenminste drie grote

breuksystemen samenkomen, waardoor magma
in staat wordt gesteld zonder

langdurig verblijf in magmakamers snel en relatiefongehinderd naar het aard-

oppervlak op te stijgen. De indrukwekkende kegel, meer dan 3.330 m hoog en

met eenoppervlak van 1.200 km 2 is opgebouwd uit tholeiitische basalt, alkaline

lava’s (trachietbasalt, hawaiiet), trachyandesiet (mugaeriet) enbenmoreiet. Het

feit dat de zuidoostelijke flank van de berg op Plio-Pleistocene mergels staat en

daardoor aan de Ionische Zee-zijde in die richting slechts geringe “steun”

ondervindt, maakt dat die flank van deze enormekegel geleidelijk aan in zuid-

oostelijke richting “afschuift” (zie Afb. 18). Dit leidt weer tot breuk- en spleet-

vorming in die, verzwakte, flank, waardoor lava gemakkelijk kan uittreden.

Ofschoon de Etna in de laatste duizendenjaren twee caldera-vormende

uitbarstingen heeft gekend, wordt zijn activiteit vooral gedomineerd door

rustige lava-uitvloeiing en mildexplosief vulkanisme. Opmerkelijk zijn de vele

lavastromen ensatellietkegels van de Etna (zie Afb. 19 & 20).

Dat de Etna een zeer actieve vulkaan is, blijkt uit het feit dat hij 100 jaar geleden

nog maar uit één enkele topkrater bestond, die in 1911 gezelschap kreeg van de

Cratere Nord-Est en waaruit halverwege de vorige eeuw twee aparte kraters

ontstonden, de Voragine (“Grote Mond”, 1945) en de Bocca Nuova in 1964.

De jongste krater, de Cratere Sud-Est opende zich in 1971 (zie Afb. 19 t/m 21).

Dateringen aan de oudste vulkanieten

(in de omgeving) van de Etna duiden

op eenouderdom van 500.000 jaar;
onder anderebij Acicastello bevin-

den zich kussenlava's en lavastromen

uit het Midden-Pleistoceen. In het

gebied van de al lang uitgedoofde

Monti Iblei, deLaat-Miocene/Pliocene

grootvader van de Etna, vindt men o.a.

rond Militelloprachtige kussenlava's,

hyaloklastieten (gebrecciëerde kussen-

lava) en “leeggelopen” lavakussens

(zie Afb. 22).
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Afbeelding 21. | Hypothetisch en vereenvoudigdschema van de toevoerkanalen

van het magma van de Etna. Bron: http://bigthink.com/eruptions/etna-week-

part-2-the-current-dynamics-and-activity-of-etna?page=all

Afbeelding 22. | Kussenlava’s en hyaloklastiet in de omgeving van Militello.

Foto van de auteur (2010).


