
Сірчаний вулкан - Кава-Іджен 

Думаєте, що у вас погана робота? Спробуйте пронести вантаж в 200 кілограмів 

через хмару сірки вниз по схилу активного вулкана. 

 

Кава-Іджен ("кава" з індонезійської - "кратер") - без перебільшення є чудом 

світу. Він знаходиться на сході Індонезійського острова Ява, висота 2386 метрів над 

рівнем моря, діючий, в кратері в оточенні сірих стні знаходиться яблучно-зелене 

кислотне озеро, над поверхнею якого тягнуться сірчисті шлейфи, а по одній зі стінок 

вириваються з-під землі досить потужні фумароли. По берегах навколо чорних 

отворів, що нагадують розкриті зеви чудовиськ, відливають золотом валики сірки. 

Такі ж отвори існують в дні озера, тому його температура на поверхні складає 60°C, а 

в глибині - понад 200°C: озеро Іджена заповнено не водою, а сумішшю сірчаної та 

соляної кислот. 

 Феномен Іджена в тому, що в 

його кратері видобувають 

відкритим способом сірку. На 

відстані 2-х кілометрів по схилу 

розташуване вахтове селище 

робітників. Робітники працюють 

вахтовим методом 15 днів на 

місяць. Працюють робітники при 

температурах, що часто 

перевищують 40 градусів за 



Цельсієм. Спеціальними металевими клинами вони вибивають породу, щоб знайти 

вкраплення сірки. Використовуючи керамічні труби, вони направляють під великим 

тиском отруйні гази H2SO4 і CaSO4 на ці вкраплення, після чого сірка розріджується і 

потім переходить у твердий стан у вигляді жовтих шматків. Після цього робочі 

завантажують кошика сірки вагою в 70-100 кілограм і піднімаються на 200 метрів 

вгору щоб вийти з кратера. Потім їм потрібно спуститися з кошиком на 3 кілометри 

вниз, і ще півтора кілометра шляху до станції зважування, де і продається сірка. 

Нагорода за таку роботу становить приблизно 5 доларів США в день. 

 

Практично ніхто з цих працівників не живе довше 30 років, але єдина причина, 

чому вони вирішуються на таку роботу - платять тут значно краще, ніж в будь-якому 

іншому місці. 

 

  



Хвилі з каменю в Аризоні 

 

"Хвиля" - так американці назвали формацію з червоних скель, дивлячись на яку, 

віриш, що це скам'яніла хвиля. Дане місце, відоме серед туристів своїми барвистими 

хвилеподібними формами, розташоване на схилах каньйону Койот Бют в гірській 

пустелі Парія Каньйон-Вермілен на плато Колорадо, на межі штатів Аризона та Юта. 

Звичайно, все це утворилося завдяки розвитку геологічного середовища даного 

регіону, а фізичне вивітрювання - головна причина формування подібного дива. 

 

"Хвиля" утворилися з пісковику Навахо часів юрського періоду, тобто 

приблизно 190 мільйонів років тому. Вчені, які досліджували освіту, стверджують, що 

протягом століть старі піщані дюни скам'яніли, перетворившись на ущільнену породу 

завдяки накопиченню кальцію у вертикальних і горизонтальних шарах. Через вітер і 

дощі, які тривалий час впливали на утворення, вони придбали такі химерні форми. 

Створена з м'якого пісковика, "Хвиля" досить тендітна, тому тут слід ходити 

обережно, щоб не зруйнувати дрібні хребтоподібні нарости. Екскурсії обмежені 

кількістю туристів - до 20 чоловік на добу. З урахуванням того, що це місце так само 

користується величезною популярністю серед професійних фотографів зі всього світу, 

для яких провести фотосесію тут - заповітна мрія, ситуація з відвідуванням "Хвилі" 

ускладнюється ще більше. 



 

  



Велика блакитна дірка 

Велика блакитна діра (англ. Great Blue Hole) - велика блакитна дірка, що 

розташована в центрі Лайтхаус-Рифу, атола у складі Белізського бар'єрного рифа. 

Формація є карстовою воронкою, майже ідеально круглою, з діаметром 305 метрів і 

глибиною 120 метрів. 

 

Дане геологічне утворення спочатку було системою вапнякових печер, що 

сформувалися в ході останнього льодовикового періоду. Рівень моря тоді був значно 

нижчим, але коли океан піднявся і стеля затопленої печери обвалився, утворилася 

карстова воронка - досить поширена форма рельєфу вздовж узбережжя Белізу. 

Блакитна дірка стала відома завдяки французькому досліднику Жак-Іву Кусто, 

який включив її в список 10 кращих місць в світі для дайвінгу. У 1972 році на своєму 

судні Каліпсо він виміряв глибину дірки і підтвердив теорію її утворення. 

Спустившись на одномісних субмаринах в дірку, учасники експедиції виявили масивні 

сталактити, деякі з яких розташовувалися під кутом 10° - 13° до вертикалі, що 

вказувало на геологічний зсув і нахил лежачого нижче плато. 



 

Незважаючи на важкодоступність місця (відстань від міста Беліз становить 

близько 96 км), Велика блакитна дірка є популярним місцем занурень для 

рекреаційного дайвінгу. Водолази можуть зустріти кілька цікавих видів риб, 

включаючи гігантського групера, акул-няньок та кілька видів рифових акул, 

наприклад карибську рифову акулу. Блакитна діра Белізу вважається найбільшим 

об'єктом такого типу і тому була внесена ЮНЕСКО до списку всесвітньої спадщини. 

 


