
sche  t i j dbom
Een zeebeving zoa[s die van eind vorig jaar in de

lndische Oceaan is in de At[antische Oceaan niet

mogeti jk. Dat betekent niet dat het westen a[-

t i jd van vtoedgotven gespaard zat bti jven. Bij een

volgende uitbarsting van de vutkaan Cumbre Vieja

op het Canarische eitand La Palma, bestaat een

reëte kans dat een f lank van de berg instort en

een vtoedgo[f van ve[e t ientatten, zetfs honderden

meters hoog veroorzaakt. Die kan niet alteen de

West-Af r ikaanse, Canarische en Europese kust-

gebieden overspoeten, maar ook steden aan de

oostkust van Noord-Amerika.

Ooor Annêmiek€ VAN ROEKEL

e m6re $@namis zijn
n r gevo€ m een on-
dcrcc aadbeving dic
dc bovcnligserde water
kolom io bercging zi
De aebwing u 26 de'
embo voor de kust vm
de Smatau* proincic

Atjch werd vcrcozaakr door de boaing m
dc Indisch-Austmli*hc er de Emiad-
ahe plat. subductic, rcals het fenono
la$ij naarderc aodrchollen onder lià'
tc schuiven heq komt in de Addris.hc
Oaas niet Y@( Ah..ika u dc enc lat
en Europa en Afrika uo de andere, drijÉÍ
m dka rcg. De scheidingsliin turdt ge-
vormd door de Mid-Adutische rug, na
nicuwc oenischc kost wodr gercrnd.
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And.rc @aken vu t$elrdi s ,ijn vulkani-
sch. activiÉir, rabij bijvoorbeld ccn heel
ciland in elkaar kan klappen (zic kaderruk
'TsGnmiïr Mr cn w@'), of lmdrcrschui
vingcn, wrner gore dclen vàn d. kur ir
hct mto glijdcn of sror.en. Dat gevu drcigt
op h* Candsóe eilaod la Pàlna. In b€id.
godlcn kunnen de golrcn *cl hogcr word.n
dan bij an reebcvins. Sonnigc wctcrochap-
pcn vcmcldcn rlfs en nainalc golÍIogte
€n 520 merei Der Gftnrmii wodcn dan
ook mcgatsenemit 8cn@nd.

EEX CEI{TII'EIER PER JAAR
H* bcricht dat de Crnbre Vi.ià op La
Palmr en rmsadodshc vledgolf kao
vcroaken is onder ner aÍkomstig van
de Britse vulknoloog Bill Mccuire En het



D. .voluti. van d. tlo.tramt dt. n. ..tr cv.nruor€ .ardv.r.chuivi.s In !. pátm. {wit
O.d..ltê) o.t t!.t! y.n tw.. mlnut.. n. d. r.mp (tints bov.n) tot n.g.n uur lát r (r.chr.
ond.r). Oê rodó.n bl.uwê lljn.n g.v€n rotp&ttêv.tiik do hog. ên t.sê w.t.me..á'. w..r,
d. g.l. puni.r d. hóost6 van d. gotv€n (po.t .a €n o.qad.t. At! d. gotv.n d. óo.tkust
v.ó Aóêrik. b.rolkên, zijn z. íog ti.. rot vtjí.nrwi.tiq m.t r hóos.

BenÊeld Ha.d Rqedch Centre en v.n go,
rysicus sracn \í,rd v.n de Unive6ireit vd
CáIifornië in Sánta Cruz Benffeld HRC is
een mulridisciplinairc onder@kiinsrclling
vàn her Univesity Coll.ge in tlndcn d
woidr sesponsord d@r BcnÊ€ld, de op rwte
ne grco$tc hereGke.ingsnatschappij rer

Bill M4uie, direcreur van Ben6eld HRC,
heft d. Cumbre Vieja ;n de iden nescntig
mer ccn spane coueea vd nabij onder,
bót. Sinds in 1949 d. wdtnank.ls ën
blok yicr m€têr n@r bencden is gechovcn,
bqeesr dc srenn$s zich i@rlijks ccn cen-
tineter naa benedcn,' aldus Mccuirc. Hii
acht dc kans ftèel dat de flhk bii ccn vol,
gende eruptie g€heel ofgcdeehelijk in dc Ac
ldti$he Oaan schuift. Deroo. hcft de
uitbaEting di.r eens hel kra.hdg re zijn. De
'eden van de nlkan zijn d sreil, tussen
de viifticn en twinriS proanc dar en rchui-
verde }ed snelheden tot honderd merer per
s€cond€ k.n ber€iken.

De Cumbrc Vieja sieekt ror rweedui4nd
metcr boven rcnivau uit en loopt onder
watcr nog één kilomcter door De schuivendc
tlank is vijftien rot twintig kilomere. brced
en rus.n viiÊien .n vijfenMintig klomctd
lang.

9UPERSNELIE AAROVERSCI{UIVI I IG
B{ijÉn van pÍchisto.i$he snell. tand-
verschuivingen vinden gologen ooder mecr
op h.t Canarishe cilmd El Hierrc, ien
zuiden tu r! Palma. McGuire 'Honderd,

du;rnd jM seleden is ftd del van El Hie(o
drichonderd metcr ner benedcn gcáoven.
De wriiYins moet ser zijn Bryee$, tui
het glijvlák is roen g6moken. De hoge tem-
p.átuur lar er Ben Niifel over bcstam dat
de stccnmasa .r m.t grcre snelheid naàr
be ncd.n is ge!6d. Eenalfde fenomeen
hebbcn k in 1980 geiên biide uitbaBring
van Mount Saior Hclens.
Binnenkón h@pr McGuire te starten net
het b6tuderen ven stellierb€cldcn h de

cumbÈ vêÈ van de voo.bije den jai D@r
de bcclden her elka. r. vergelijken kan het
recenr. wegglijden van d. zijltdk op dê
enrimeier nauwkeu.ig kden berekend.
L! Palma is het vulkanisch m6t acriwc ci
land vo de Cd.ri$he :.chipel. 'De Sp@sc
autoritciten willen e! nila van weren dat dc
vulkan kd insrorren,' Ëgt McGuire, 'omdat

her dc io6Íoom @ ro.riÍen ne de Cana-
.ische Eildden md.l;g kan beïnvlcdcn.' De
Spaanse peB is echre. wél gcinÉreseerd.
Mccuir€ vindr het .cn kwátiike ?aak dat de
Cumbrc Vieja op dit momcnt niet mdechtig
wordt geob*rye.d. E n erupde kan zich
binn.n rien i@ v@id@n, maar kan ook nog
en pad hodeld jar op rch laten mchtcn.
\ímneer her gebeun is nier net rkcrhcid te
zggên, mar d.t hcr gebeuï is volgctu de

Vulloi*he cilandcn, rcals de Cuairchc Ei-
lddên eq H.wai, zijn !a"k instabicl. Dc rle
rest nÉn van rcnrc cn nidder rcc.nt ldd-
verschdving.n op dê oce@bodcm rondon
dê Coar;sóc Eilddd laren zi€n dat in her
verled.n sercscld cbt€ delcn h dc cildden
in ae zijn geschovd. Als een del m en ei-
ldd mer sÍote snclheid de o@d in schuiÊ,
dm kan dit ccn vloedsolf opwckk n. Om
êncher re komcn of@ n ge ge' belr in-
side6 en dc.gdijk gobal seophysical' ercnt
n@m€n - ,:t pleatsvindcn als de wlkan
Cumbre \\cjá ituiorq hebben McGuire en
\íaid met bêholp @ ecn @mputemodd d.

zii ondescheiden ee wÉt .e Í.'ntio
@rbij de h.le Rank, over d. roiále lenste
@ vijfenrwintig kilom€rc.
lume vd vijÍhodderd kubickc kiloncter, in
K glidt. Eên hild.re va.idr gàr uit En
een b4.sendê ,,rdmNa m hondeid vijf-
ris kubickê kiloherei
Áls de ,iÍláík tu de wlk .n in zee sro.r
ontsar in de Àlurischc Ocfu trn cirkcl-
vomig golfpátrcon. In hct @tt.zr w,ario
zijn dc golren die dc Cadische kusr.n
ovcBpoelen hond.id.n mcres h@8. ook
wsr-Aftiká lÍijsr dan ziin deel ner solvcn
tuscn vijfti8 en hondcrd maer hoos; Spoje
.n GroocBriÍunië kunnen ekener op en
'bshciden vijf ror acn mcteí
De golvcn die de rlmaddrikhe oresteck
mak n ,ullen op het Noord-Anerikaanr
@ntincnt enr Nw Foundlad bereiken. Op
h.r4lfdê don.Dt trcffcn de golven Zuid-
Ámerika en he. Ceibish gebicd met en
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A a n  d e  h a n d  v a n  s p e c i f i e k e  s e d i m e n t e n
k u n n e n  g e o t o g e n  a a n t o n e n  d a t  e e n  p l e k  o o r t

d o o r  e e n  t s o e n a m i  i s  g e t r o f f e n

V..l vulk.d.ch. .iláíden, zoal3 d. C.tr.rilchê, tljn In.t.bi.t. Oez. toro ván L. p.tm.,
w..óp d€ cqDbrovl.j. duidolÍk rlchr!.rr is, wcrd g.nomên v.noir ó.nan.rik.àn.

golfhooSr. iusen viifrien .n MintiS metei
N€en uu. na dê aardveschuiving bereikt d.
acnami Florida mer golvcn vd rwintig tot
vijfe4dntis netei De 8olv.n zijn hoos s.-
noeg om steden rcoder kustbcrherming an
d. @s&ur, báis Nfl York en Bosron, ha.d

VolgeN h.t mirEr erse se@io, werbij
'slech(s' honderd vijfri8 kubiêke kilometer

benedcn lsq auden dc
Cuadsóê arhipel cn hêr Afrild* @nri-
nenr no8 alriid ernsri8 d@. tiêdtállea merers
hoge golven worden gcrroffen. N. d€ trans
ádanrischc okrsrcek zull.n de golven die het
AmerikanÉ onrinent endcn in d.r Bó21
nier hos.. zijn dd dd. rot echt nerei VoL
gens McGuire ratt schadc als gevolg van rsc-

nmit bionen de ategorie oveBrrcmingen.
'Steeds 

mer mensen vezekeren zich tegen
naruurrampcn, onsl.ran hij. 'E. is duide-
lijk spqk v.n cêr gr@ina.kr v@r dn q?e
rezekerinscn. In de riikeie landcn nccmt de
nareriële rchadc door natuurÉmpen t@, ter,
wiy' in orMikkelingslanden het antal dode
lijke slachrotrcs srceir.'

CONÍROVERSIEEL
onder seologên is de rh@ric ovc. aá.dvêr
schuivingcn dic en tsocnmiverooekcn nog-
al conrrcv.6iel. zij zijn hcr voonl niet met
elkar cns ovq dc hooge nD d. Bolv.n dic bii
een (oDd€resc) lddreschuivins aud.n onr-
sdn. \4o.dsolv.n ont5ra! mestal als gcvolg
van krachtige ondere* adbevingen.

Kririek op dc the.ie van de vlo.dgolfvduir
la Iàma kont vorat uir de hock tu her
Inte.narional Tsunmi lnfomarion Cénter
0TIC), ..n intêrnadonaal coó.dinàdêt@
dat acticf is in dê ldden rcndom dc Stille
Ocan, waar vcreweg de me6r. is@nmii,
@rkom.n. Volgetu ITIC is .. spmkê vo
'busmak .ii omdet her helema.l ni.r zker
is dat eer ..uptiê m de Cumbrc \4cja lnch-
tig g.no.g is on een gror6 ddvcrs.huivinS
te vemrulen. H* È ook goed m%êliik dar
cr verschcidênê kleine lddvcfáuivingen
oprredcn, ald6 hd ITIC.
Mar volFns M.Guiie is hun kdriêk mis-
platlt. Wdt ek cillinS.n of en nagna-
sr.oom - hei s6reen.e van d. Cumbrc \4eja
bevàt vel regenwarer; mnnct ho in ontact
komt mct ho qrer kan hccr nasma vecl
druk dérn en de boel m her schuiven
breng.n kunnen na en ..upric rii mak-
kelijk en grote aardreschuiving in gus
ancn. KcnnG oer het gcdrug m vutloen
onrbrcckt bij her ITIC, lmr hun club bc-
staatvoorái ui..i@mmi-d.skundigen,' atds
Mccuir. Hij vitrdr dat hcr ITIC de rcl va
aardEAchuivingen bij het iniriëh vd rs@-

Er zijn in de prehnrodschftid vél voorbal-
dcn vd ááidverschuivingen tc vindên. Som-
mige dáad hebbeo inderdad vlocdgolven
v.rooDáakr. De g.oo$rc aardveb.huiving
op dê plmer deed zich wor bij her N@Kc
storessa roen, onsftd áárdui4nd ja
gdeden, en aidmssa vd her conrirenta.l.
plàt de diepe oceaan ingled. ln de Cuà.i-
sche egio zijn ticnta.llcn andvetrchuivingen
bekerd en nos op dc Èbodeh zichtbei
Rondon dc uchipel h Hewj, ramn
ook bekend n d.r vc.l.ildden ifft.biel zijn,

sat het om meer dd zvêntig ged@umcn-
teerde udveschuivingen, waru rkcr is
dar sommise tor vlocdsolv.n hebb€n seleid.
Áa de hod un spcciÊeke sedimerten kun-
nen geologen enroncn dar nch op ea plek
oit en toenami hcft voorgedu. Reent
oddemek En de Universireit te HaMi
tenr an dar konalatuningen in Kohah,
ten noordw.st.n van Háwái en her gÍoorsre
eil,nd @ d€ archipd, m een rseoami af-
komsris zijd. VolsÊns de onde@kea, die
hun bwindingcn rapponeren in Geolo$f,
is de tsoenmi in geg gai dooi @! @d-
vêrschuivios (de Alika-2) nàdet dc wlkan
Mauna loa er ruim hondaddÍi,€nd ju s.L,

Kaporgclàg.n koÈál der in de s.dim.nrcn
reid ans€rrcff.n is tor 3t0 ne.er bov€n hÍ
r@nmal;g. Edivau gebracht (de relaticve
z6pie8el lisr nu drichonddd nercr h%..).
De s@losen rwiifclcn er nin o dat dit hct
wsk o@r zijn scw.s vd @n hond.id.n
here4 hose vloedsoll een m%.(s@!mi'.
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