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Geovaria 
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Het volgende Hawaï -eiland? 

Tweeëndertig kilometer uit de kust 
van Big Island werd deze zomer onder 
de oceaan een niet eerder vertoond 
gerommel waargenomen. Dit gerom
mel was het gevolg van vulkanische 
activiteit op een geweldige schaal 
vanuit de magmabron, die ook de 
Mauna Loa en de Kilauea op Big Is
land voedt. Het kondigt de geboorte 
aan van een nieuw eiland vanuit de 
Loihi, Hawaï's jongste vulkaan, in een 
van de komende eeuwen. Science, 30 
augustus 1996. 

Aardbevingen bedreigen dam in 
Lesotho 

Sinds het vollopen van l i f t Katse-
stuwmeer in oktober 1JÉS ëbn aan
vang nam, is dit gebild een aantal 
malen door aardbevir||Én getroffen. 
De ernstigste seismisc|||arfiNèéft tot 
nu toe had een sterkte|i^(^^ :op de 
Richter-schaal en v§g | ISaa | le een 
scheur met e | § ; ^ 1 .Silome
ter en breed 1^ be
zemsteel in kwijt te kunnen. 
De Katse-dam is 185 meter boog en 
moet in de toekomst Lesotho en Zuid-
Af rika van water en stroom voorzien. 
De dam is erop gebouwd om aardbe
vingen tot 6,5 op de Richterschaal te 
kunnen doorstaan. 
De discussie spitst zich erop toe of dit 
gebied een zuidelijke uitloper van de 

grote Afrikaaanse slenk is en of er in 
dit gebied wel of niet aardbevingen 
met een sterkte van 7,2 op de Rich
ter-schaal kunnen voorkomen, die de 
dam zeker zullen vernietigen. 
De plaatselijke bevolking verklaart de 
aardbevingen als de wraak van de ri
vierslang, die de rivier niet meer op en 
af kan zwemmen. Nature, 21 maart 
1996. 

Literatuur 

Dinosaurussen zijn in, en in veel tijd
schriften en boeken kan men over dit 
populaire onderwerp lezen. Zo bevat 
Scientific American van juni 1996 het 
artikel The Art of Charles R. Knight 
(1874-1953)' over het werk van deze 
dinosaurus-illustrator en maakt Alan 
Charig in Nature (13 juni 1996) onder 
de titel 'Dinosaurs for Grown-ups' 
melding van het verschijnen van het 
boek The Evolution and Extinction of 
the Dinosaurs' geschreven door David 
E. Fastous en David B. Weishampel. 
Ook National Geographic verzorgt re
gelmatig artikelen over dino's. In afle
vering 5 van 1996: The Great Dino
saur Egg Hunt' van Philip J. Currie, in 
aflevering 6: 'Africa's Dinosaur Casta
ways', geschreven door Paul C. Se-
reno en in aflevering 7: 'Dinosaurs of 
the Gobi' door Donovan Webster. 

National Geographic bevat ook regel
matig artikelen over de evolutie van de 

mens. Aflevering 1 van 1996 bevat het 
artikel 'Neandertals' van Rick Gore en 
aflevering 3 het artikel 'Face-to-Face 
with Lucy's Family' van Donald C. Jo-
hanson. 

Heropening American Museum of 
Natural History in New York 

Na een opknapbeurt van zeven jaar is 
in juni 1996 te New York het Museum 
voor Natuurlijke Historie heropend. In 
de prachtige hallen liggen zo'n 600 
fossielen te pronken. Hiervan is 85% 
echt en geen afgietsel. Zo valt een 
exemplaar van 'Priscacara oxyprion' 
te bewonderen, één van de honder
den baarsachtige vissen die ongeveer 
50 miljoen jaar geleden de meren van 
Noord-Amerika bevolkten. 
Nature, 11 juli 1996 
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Rectificatie 
In het vorige nummer zijn de foto's 
van fig. 4 en 5 op blz. 100 tot onze 
spijt verwisseld. 
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