
Natuurlijke architecten
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De toerist die de Verenigde Sta-
ten van Amerika bezoekt en van
natuurschoon houdt, moet een
tocht naar de grenszone van de
Staten Utah, Nevada en Arizona
op zijn programma inschrijven.
In dit gebied hebben eeuwenlan-
ge verwering en erosie in een bij
uitstek continentaal klimaat de
gesteenten aangetast en de won-
derlijkste landschappen doen ont-
staan. Beroemd zijn hier Bryce
Canyon National Park, Cedar
Breaks National Monument, Zion
National Park en de Grand
Canyon Monument Valley onder
nog vele andere. Al deze parken
zijn natuurreservaten) dat wil zeg-
gen het landschap, de planten en
de dieren worden beschermd en
staan onder toezicht van de be-
trokken staten. Bepaalde gebie-
den moeten onbewoond blijven
en in hun natuurlijke staat worden
behouden; er bestaan strenge re-
glementeringen in verband met
verkeer, kamperen en roken. In
Denver, aan de voet van het
Rotsgebergte en in Salt Lake City
kan men voor een zesdaagse ex-
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Grand Canyon
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Zion Nâtional Park

rrr ir':.. rrsclrrijven. De zeer comflor-
ralcie trein brengtje na een korte
nachtleis in de buurt van één der
pdrken. -\utobussen voeren je
rr eldra door een gebied, dat voor
de I-uropeanen zo goed als onbe-
kend is. In elk der parken u'acht
je een prettige ontvangst: een
stijlr-ol l'rotel, waar het personeel
hooldzakelijk uit studenten be-
staat. Je rvordt in één van de vele
kleine bungalows ondergebracht,
die rondom het hoofdgebour.v in
het bos staan.
De leiding van het hotel is aan
be ku'ame mensen toevertrouwd,
\\'ant naast een onberispelijke
verzorging wordt je op voordrach-
ten en vergaderingen vergast met
het doel de uitstappen van de
volgende dagen toe te lichten.
De laatste avond van het verblijf
is er feest: na het banket volgen
humoristische sketches, zang en
dans.
\\'at je tijdens de excursies te
zien krijgt, zijn echte meesterwer-
ke n van de erosie , r,r,'aarbij de
kler-rrschakeringen je telkens met
velbazing doen toekijken. In
].ret zuiden van de staat Utah
baant de Colorado met zijn bij-
rivier Green River zich een weg
doorireen de l{ockv Mountains
Rotseebergte) en vormt daar

canjons. Canyons zijn diepe (+
rooomr rivierbeddineen in gebie-
de n u'aar rveinig regen valt; de
alslijpende kracht van afspoelend
rçater rvordt hierdoor grotendeels
verhinderd. De oevers van zo 'n
canvon zljn daarom meestal
loodrecht (kloofdal).
De canyons komen vooral voor
in het gebied tussen het Rots-
gebergte en de Sierra Nevada,
voornamelijk dus in de binnen-
plateaus, door de Colorado en zijn
bijrivieren uitgevreten. De Grand
Canvon zelf is circa 3go km lang
en op bepaalde plaatsen meer dan
r5oo m diep. De brede kloof
ontstond in een plateau met hori-
zontale gesteentelaeen, waarvan de
hardheid verschillend is. Het kli-
maat is er droog en bovendien is de

Coiorado e er-r krachtige stroom, die
voldoende in een rcgenrijk bronge-
bied rç'ordt gevoed. Op de afbeel-
ding van de Grand Canyon zijn
nog zeer duidelijk de geiaagde
afzettingen uit de oudere tijdper-
ken zichtbaar. Sedert hun vor-
ming zijn deze lagen horizontaal
blijven liggen, ondanks het feit,
dar ze na hun alzetting geleidelijk
in blokken r,verden opgeperst.
Het is tijdens dit oprijzen, dat de
Colorado haar r,r'onderlijke rivier-
bedding, kloofdal genaamd, heeft
kunnen uitslijpen. De Bry'ce Ca-
nyon is een ander natuurwonder:
hij biedt een majestueus geweld
r.an rotsgebergten, opgebourvd uit
rode en r.vitte kalksteen en kalk-
achtige lei- en zandsteen. A1 deze
gesteenten reageerden verschil-
lend op de erosieve en verr,r,'erende
kracht van de natuur, die geduren-
de miljoenen jaren de plateaus
uitbeitelde. Op deze r,r,'ijze kwa-
men de meest vreemdsoortige
rotsformaties tot stand, die door de
fantasie van de mens even myste-
rieuze namen kregen.
Het is derhalve vanzelfsprekend
dat dit land elk jaar veel vakan-
tiegangers aantrekt, want buiten
de natuurr'vonderen zijn er nog
historische plaatsen en ruïnes van
oude Indianenvestingen.
Ontzaglijke r'r'erken zoals de grote
stuwdammen (Hoover) zijn het
bezoekerr zeker u'aard.

In het uitgestrekte gebied tus-
sen het Rotsgebergte en de
Sierra Nevada in de USA
heeft de erosie gedurende rnil-
joenen jaren de meest tover-
achtige en indrukr,r'ekkende
rotsformaties gebeiteld: diepe
canyons of kloofdalen en
vreemdsoortige gesteentelagen
scheppen een groots en uniek
landschap.

Bryce Canyon
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