
6 7

Saugokitės! Mes esame 
ant Havajuose aktyvaus 
vulkano Mauna Loa! 

mauna loamauna loa 

Per tą ūžimą ir 
sproginėjimą 

nieko negirdžiu. 
Gugliau, 

skambtelk man.

Tuoj išsiverš ugnikalnis! 
Ar girdi mane?! Beje, 

taip susiformavo visos 
Havajų salos – po 

vandeniu išsiveržus 
ugnikalniams!

Tai ką, mes 
visą laiką 

buvome po 
vandeniu? 

Ne, bet… Aaaa, 
ugnikalnis pradėjo 

spjaudytis lava, 
gelbėkitės!

Matote, kaip lava liejasi 
fontanais? Išsiveržimo metu 
atsiveria net kelių kilometrų 
ilgio plyšiai, pro kuriuos 
trykšta lava! 

Opapa! 
Koks karštis! Mano 

ledų kokteilis užvirė! 
Nors palaukit. Ei, 

chebryte, kur dingo 
kokteiliukas?! 

Tavo 
kokteilis 
išgaravo! 

Kylant temperatūrai, skysčiai užverda ir 
virsta dujomis. Lava yra labai karšta! Galima 
palyginti: vandens virimo temperatūra yra 
99,97 0C, o skystos lavos — nuo 700 0C 
iki 1200 0C! Išvada: Dronskio kokteilis 
tiesiog pakeitė būseną: iš skystos 
pavirto į dujinę, tai yra išgaravo.

Faktas 

Dronskis 

ir jo ledų 

kokteilis.

trutubas slepiasi savo dėžėje.

protingasis guglius tęsia pasakojimą apie havajus.

bebaimis 

Dronskis 

skraido virš

ugnikalnio.

GAMTOS REIŠÐKINYS       Guglius, Dronskis ir Trutubas nori pamatyti ugnikalná

NORI SUŽINOTI DAUGIAU? KARŠČIAU, JAU KARŠČIAU...
(Versk puslapį, jei nebijai pačirškėti)     

kai draugai 

per triukšmą 

negali 

susikalbėti, 

jie 
naudojasi 

telefonais.
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*Žemėje veikia daugiau kaip 800 aktyvių 
ugnikalnių.
*Ugnikalniai veikia ne tik sausumoje, bet 
ir jūrų bei vandenynų dugne.
*Ugnikalnių yra ne tik mūsų Žemėje, 
bet ir kitose planetose.

FaktaI 

KUO LAVA SKIRIASI NUO MAGMOS? LAVA – TAI 
MASĖ, KURI UGNIKALNIO IŠSIVERŽIMO METU 

PASIEKIA ŽEMĖS PLUTOS VIRŠUTINĮ SLUOKSNĮ 
IR IŠTEKA Į IŠORĘ. MAGMA – TAI GILIAI 
ŽEMĖJE ESANTI TOKIA PATI MEDŽIAGA. 

štai kaip 

susiformuoja 

ugnikalnis.

dronskis skraidina draugus toliau nuo ugnikalnio.

UGNIKALNIO
STRUKTŪRA

Drosnki, griečiau 
skrisk, nes perkaisiu ne 
nuo lavos, bet nuo Gu-
gliaus paistalų.

Ar tu 
liausiesi?! 

Prisiekiu, tuoj 
sprogsiu! 

Ten vandens 
temperatūra siekia 

nuo +407 ºC iki +464 ºC 
ir yra vadinamosios 

superkritinės 
būsenos!

Vau, 
O tai kur ji 

nukris?

Dronski, tik tu 
nenukrisk, nes 

tada galas. Mano 
dėžė sunki, tikrai 

nuskęsiu. 

 Išvada: 
LABANAKTIS.

Faktas 
Superkritinė būsena yra tarp skysto ir dujinio 
būvio. Tokios būsenos vandenį spjaudo du Atlanto 
dugne esantys geizeriai, pavadinti „juodaisiais rū-
kaliais“. O nuskęsti Atlanto vandenyne tikrai 
galima — Trutubas buvo teisus. Atlanto 
vandenynas gilus. Vidutinis šio vandenyno 
gylis yra apie 3926 metrus, o giliausia 
įduba siekia net 8742 metrus. Išvada: 

Trutubui tikrai būtų galas.
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Atlanto? O jūs žinote, 
kad Atlanto vandenyne 
atrastas karščiausias Že-
mėje esantis vanduo?

Nuskraidinsiu kuo toliau 
nuo ugnikalnio! Norite, 
tuoj atsidursime virš kito 
vandenyno? Pavyzdžiui, 
Atlanto?

Niekas niekur ne-
kris. Pažiūrėkit.

GAMTOS REIŠÐKINYS      Guglius, Dronskis ir Trutubas atsisveikina su Havajais

įžymiojihavajų pica.

Mmmm... 
Skanumėlis! Ką tik 
iš ugnikalnio. Oi, 
tiksliau iš krosnies.

Pelenų debesys
Krateris

Stemplė
Lavos sluoksnis

Lavos srautas
Pelenų sluoksnis

Pamatinė
uoliena

Transformacija

Atsiskyrimas

Palindimas

TEKTONINIŲ PLOKŠČIŲ 
JUDĖJIMAS
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Ei, chebryte, kaip jums 
mano plaukai? Išban-
džiau naują stiliuką. Pava-
dinsiu jį ugnikalniu! 

STILIUS     Guglius, Dronskis ir Trutubas matuojasi stiliukà

nustebink draugus štai tokiais  vulkaniniais kostiumais.

pažaliavęs iš pykčio.

O kas čia 
dabar?

Trutubai, neišjunk! 
Ji man patinka! 
Labutis! 

trutubo 

ekrane – 

naujausios 

šukuosenų 

mados.

guglius 

užsikrėtė 

ugnikalnio 

tema.

karštas 

vulkanas 

ir narsus 

kačiukas –

sprogdinantis 

derinys!

Vulkaninės kilmėsVulkaninės kilmės

MADAMADA
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Perukų istorija siekia Senovės Egipto 
laikus. Įdomiausia, kad XVII amžiuje 
pasirodyti be peruko buvo baisiai 
nemandagu! Panašiai būtų, jei 
dabar išeitum į gatvę nuogas! 

Faktas 

Aš turiu tik peruką, 
o čia tikri plaukai!



Ei, chebryte, pasisekė 
jums, kad galiu skraidy-
ti! Antraip būtumėt la-
vos paragavę! 

Dronski, greitai skraidysime 
visi! Mokslininkai atrado 
vadinamąją reaktyvinę ku-
prinę (angliškai jetpack)!

Gugliau, tavo paista-
lai visiems įgrįsta, 
bet tokios kuprinės 
visgi norėčiau...
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TECHNOLOGIJOS      Guglius, Dronskis ir Trutubas iššðbando naujoves

Reaktyvinė kuprinė primena paprastą kuprinę, nešiojamą ant nugaros. Skirtumas tas, jog reaktyvinė kurpinė gali pakelti žmogų į aukštį ir jį skraidinti. Atsargiai!!!

.

Artimoje ateityje, užsidėjęs šią 
skraidyklę ant nugaros ir pats 
ją valdydamas, galėsi nuskristi 
kur tik panorėsi.

Faktas 

Reaktyvine
kuprine

.
.

idomu¸

Reaktyvinės kuprinės prosenelė 
buvo sugalvota labai seniai ir pa-
vaizduota fantastinėse knygose, 
taip pat ją dėvėjo išgalvoti super-
herojai komiksuose, o štai mūsų 
dienomis kuprinė skraidyklė tam-
pa tikrove.

BESKRAIDYDAMAS REAKTYVINE KUPRINE IŠALKAI?
(Versk puslapį, jei nori ko nors skanaus, bet tingi gaminti)     


