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DE AMERIKAANSE REUZENBOMEN
Er zijn verscheidene fabeltjes over hoogten van bomen. Zelfs nog in recente ernstig geschreven boeken komt het voor, dat men Sequoia's hoogten
toeschrijft tot 180 meter en meer, terwijl men Eucalyptussoorten meent tot
160 meter te moeten aangeven. De hoogste bomen vindt men bij enkele
Eucalyptussoorten. De grootste en zwaarsten vindt men bij de Eucalyptus
globulus Labill., „The Bluegum", die tot 115 m hoog kan worden, 7,5 m dik
en 40 m takvrij. Deze soort werd in 1854 in de Verenigde Staten ingevoerd
en met succes geteeld, in streken waar het nooit meer dan enkele graden
vriest. De Eucalyptus diversicolor F. Muell, de „Karri", kan dezelfde hoogte
bereiken, maar zou slanker zijn, tot 6 m dik. De Eucalyptus regnans F. Muell
zou „slechts" tot 100 m komen en nog iets slanker zijn. Dit zijn echter
maximale afmetingen en alle overige Eucalypti bereiken niet zulke enorme
afmetingen. Dit is echter in Australië en we wilden het hebben over de
Amerikaanse reuzen.
De meest imponerende, zwaarste, oudste, maar niet hoogste bomen (de
douglas bereikt immers tot bij de 100 m lengte), zijn die van de Sequoiadendron giganteum Buchholz, waarvan hierbij een afbeelding gaat van de „General Grant Tree", door van Soest in ons tijdschrift beschreven als „The
National Christmas Tree", 27 (12) 1955 (297—300), staande in het „Sequoia and Kings Canyon National Park" (150.000 ha), gelegen op 380 km
ten noorden van Los Angeles en even ver zuidoostelijk van San Francisco af;
240 km ten zuiden van „Yosemite National Park", waarvan de ligging op
het kaartje globaal staat aangegeven. Er zijn in de Siërra Nevada opl2002500 m hoogte trouwens nog wel ruim 30 groepen („Groves") van deze
reuzen- of mammouthbomen („Big Trees", Wellingtoni a's), die wel worden
aangeduid als de „Schildwachten van de Siërra Nevada". Zij werden in 1850
ontdekt en in 1853 reeds in Europa ingevoerd, ongeveer gelijktijdig met de
douglas (zie ons tijdschrift 27 (4) 1955 (79—88) het artikel van mevrouw
J. J. Hacke-Oudemans en Th. C. Oudemans).
De „General Grant Tree" is 81 m hoog, 8 m dik, op halve hoogte nog 4 m
en zou totaal, met de kroon mee, rond 100Ö m 3 inhoud hebben, waarvan
men echter voor het hout een paar honderd m 3 af moet trekken voor de
schors, daar deze wel tot 60 cm dik kan zijn. De niet zover (50 km) daarvan
af, in hetzelfde „National Park", staande, en pas in 1879 ontdekte „General
Sherman Tree", is de hoogste met 83 m en de dikste met zijn 11 m en met
op 40 m hoogte nog een tak van 2 m dik. Volgens de verhalen zou zo'n
boom 6 miljoen kg wegen, maar met zijn 1000 m 3 vrij licht hout (s.g. 0,4)
is dat niet meer lichtelijk overdreven; maar een knaap is het toch wel. In
het „Yosemite National Park" (300.000 ha) in de „Mariposa Grove" is het
meest isposante de „Grizzly Giant" van 63 m hoogte en ruim 10 m dikte.
In de bekende „Wawona"-reus daar, is een poort gehakt, waar men per
wagen of auto onderdoor kan rijden. Ook treft men voor de attractie wel
een poort aan gehakt onderdoor een oude liggende stam („Tunnel Log" in
„the Giant Forest" van het eerstgenoemde „Sequoia National Park"). Er
hebben in deze houtsoort geen vellingen meer plaats.
In de kuststreek van Californië komt over een gebied van 60 km diep en
800 km lang, vanaf zuidelijk van San Francisco tot aan de grens van Oregon
noordwaarts, de Sequoia sempervirens (D.Don.) Endl. voor, de Redwood,
die nog in volle exploitatie is, maar waarbij nu ook aan de verjonging, dus
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de verdere teelt wordt gewerkt; het is dan ook een prachtig bouwhout, vooral
voor binnenhuis-architectuur. Het betrof voor onze begrippen de geweldige
oppervlakte van 600.000 ha, waarvan nu volgens Boerhave Beekman nog
360.000 ha over is (de literatuur spreekt nu nog van 750.000 ha); hiervan
zou 25.000 ha (volgens Boerhave Beekman, die wel allergrootste nauwkeurigheid in acht neemt, wel ongeveer 140.000 ha) in handen zijn van de Staat
Californië en de Universiteit, dus veilig voor algehele vernietiging, zij het dan
dat wel verjongd wordt in het geëxploiteerde deel. Dit is de langste naaldhoutsoort van de wereld. De hoogste nu nog levende boom, de „Founders
Tree", in het „Humboldt State Redwood Park'* in het noorden, is 11 m lang.
De bomen zijn echter slanker en volhoutiger dan de „Big Tree" en wel van
6 tot hoogstens 9 m dik. Ook hier worden wel grapjes voor de touristen
uitgehaald met het hakken van een poort door de bomen, zoals in de „Chandelier Tree" in de „The Grove of Redwoods" bij Mendocino, 200 km ten
noorden van San Francisco (zie afbeelding).

Over de douglas werd al terloops een opmerking gemaakt en een verwijzing gedaan. Alle andere soorten blijven korter, maar er zijn toch nog ware
reuzen bij (zie voor de douglas de afbeeldingen 6 en 7).
Ook ten aanzien van de leeftijd horen we vaak sterk overdreven getallen.
Zo zou er in Australië een palm voorkomen van 100 tot 150 eeuwen oud.
Bij nader onderzoek is het gebleken, dat deze soort weliswaar meer dan
1000 jaar oud kan worden, doch zeker niet ouder dan 2000 jaren. De drakenboom op de Canarische eilanden (in 1868 omgewaaid), zou 4000 jaren
oud zijn geweest en van de Sequoiadendron meende men ook deze leeftijd
te kunnen aannemen. Bij gevelde bomen van deze laatste heeft men wel
exemplaren kunnen controleren tot 3200 jaar oud; van de „Grizzly Giant"
noemt men als leeftijd 3800 jaar. Dat men vaak tot 4000 hoort noemen
is wel hieraan gelegen, dat het heet dat de bomen tussen de 3000 en 4000
jaar oud kunnen worden. De redwood mag er ook zijn, maar men meent
toch maximaal 2300 jaar te moeten aannemen.
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Er is nu echter „zware concurrentie" gekomen van een onaanzienlijke
dennensoort, boven 2000 meter hoogte voorkomende in de bergen van Californië („White Mountains", ten oosten van het „Yosemite National Park"
tegen de grens van Nevada aan), maar ook van daar tot in Colorado en
Arizona. Het is de Pinus aristata Engelm., de „Bristlecone Pine", die daar
slechts 10 m hoog wordt. Aanvankelijk schatte men de leeftijd op hoogstens
375 jaar. Daar de jaarringen uitermate smal zijn, was leeftijdsbepaling zeer
moeilijk, maar de Amerikanen pakken zoiets grondig aan en in 1954 werd
in het „Laboratory of tree ring research" (1) van de Universiteit van Arizona, de leeftijd nader bepaald op 4200 jaren. Verleden jaar echter konden
wij op de „Floriade" in Rotterdam een stamschijf tentoongesteld zien, van
een van die bomen van 4600 jaren oud op 3300 m hoogte aangetroffen in de
„Inyo National Forests of California",

