Wygas?y wulkan

Elbrus geologicznie datowany jest na ponad dwa miliony lat i jest wygas?ym wulkanem znajduj?cym si? obecnie w stanie spoczynku (ostatnia
notowana aktywno?? oko?o roku 50 n.e.). Kolejne aktywno?ci s? na razie nie do przewidzenia, ale dzia?alno?? post-wulkaniczna jest ci?gle
notowana. Zjawiska te znajduj? wyraz w wyrzutach gazów i w przebijaniu si? na powierzchni? ?róde? wód mineralnych. Wyziewy siarkowodoru
by?y nawet notowane nawet w okolicach ska? Pastuchowa i do dzi? mo?na tu czasem poczu? charakterystyczn? wo? siarkowodoru. Miejsca te
s? szczególnie widoczne zim? kiedy to podgrzane gazy dr??? w sniegu ca?e, dobrze widoczne jamy. Doko?a masywu istniej? liczne mineralne
?ród?a termalne, maj?ce temperatur? do 21 stopni na jego pó?nocnym zboczu. Ukryte pory s? te? w innych miejscach, gdzie temperatura jest
jeszcze wy?sza. W ró?nych miejscach mo?na spotka? trawertyny – wychodz?ce na powierzchni? mineralizowane wody wulkaniczne.
Elbrus jest pokryty grub? warstw? lodu, jego oblodzenie jest do?? du?e. Je?li dojdzie do erupcji, to topienie si? ?niegu i lodu spowoduje zej?cie
wulkanicznej lawiny kamienisto-b?otnistej ze wschodniego zbocza Elbrusu.

Wed?ug Elbruskiego Centrum Wulkanicznego na Uniwersytecie Kabardzko-Ba?karskim, który dok?adnie zbada? geodynamik? tego wulkanu,
jest to niewyczerpalny potencja? energetyczny. Wulkan wewn?trz jest nadal gor?cy. Podobne zdanie ma Pa?stwowy Moskiewski Uniwersytet
Naukowy. Wed?ug ich pomiarów sama góra na powierzchni te? jest do?? ciep?a. Podaj? np. ?e zachodni wierzcho?ek osi?ga miejscami
temperatur? a? do 20 stopni Celsjusza. Na dowód, ?e nie jest to rozgrzanie od s?o?ca, przytaczaj? obserwacj? mszaków rosn?cych w
szczelinach, co normalnie nie jest mo?liwe na tej wysoko?ci. Zdaniem naukowców wulkan b?dzie nas jeszcze niepokoi? w najbli?szych
stuleciach, ale na pewno przyjdzie nam na to jeszcze poczeka?. Wcze?niejszym erupcjom towarzysz? infrad?wi?ki wywo?ane podziemnymi
ruchami magmy, te jeszcze w tym rejonie nie s? s?yszalne. Elbrus z reszt? wyj?tkiem nie jest. Drugi co do wysoko?ci szczyt Kaukazu – Kazbek
(5047m n.p.m.), równie? jest wygas?ym wulkanem.
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