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in Salt Lake City
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Eén van de mooiste en rijkst gevarieerde staten van de USA is on-

getwijfeld Utah, in het westen

grenzend aan Nevada, in het noor-

den aan Idaho en Wyoming, in
het oosten aan Colorado en in het
zuiden aan Arizona. Utah behoort
dus tot de staten, die wij beter
als de ,.Far West" kennen uit onze
avontuurlijke Iectuur en de films.
Utah is een bergland met in het
midden het Wasatchgebergte, uitloper van de beroemde Rocky
Mountains. Het bergland is niet

zô hoog meer als in

Colora-

do, al bereikt de King's Peak in het

uiterste noordoosten toch nog
4r r6 meter.

De Bryce Canyon in Utah wordt
als één van de natuurwonderen
aangezien. Het westelijke gedeelte vormt een droog plateau,
dat deel uitmaakt van het Grote
Bekken, gelegen tussen de Sierra
Nevada en het eigenlijke Rotsgebergte. Meteen begrijp je dat het
klimaat van de staten in dit gedeelte van de USA continentale
kenmerken heeft, omdat de bergketens de invloed van de zee tegen-

houden. Naast de Bryce Canyon
biedt het zuiden nog een natuurpracht.
In het Zion National Park bijvoorbeeld hebben wind en rivieren
erosievormen doen ontstaan, die
elke bezoeker met verwondering
doen toekijken. Arches National
Monument biedt zo mogelijk nog
meer natuurgrilligheid : daar vindt

men 88 natuurlijke bruggen. De
grootste van die bruggen bewon-

dert men in Rainbow

Bridge

National Monument: ze is niet
minder dan 84 meter breed en
verheft zich 94 meter boven de
rivier !
Deze bruggen ontstaan in massieve

tot kloven uit; weldra kwamen grote stukken steen los en vielen naar
beneden. Aldus ontstonden er ga-

ten, die met de tijd groter werden. Verdere erosie sleep de
ongelijke wanden af: zo was de
arch (boog) of natuurlijke brug
geboren

try di

ongedit gevan de

repte natuurpracht zelf;
bied ligt ver verwijderd
rumoerige wereid en is in vele
gevallen slechts te paard of ...te
voet te bereiken ! Ook het noordoosten, dat echter minder woestijnachtig is, lokt de natuurvriend
aan. Het Dinosaur National Monument, dat gedeeltelijk in Colorado verder loopt, bevat overblijlsels van sauriërs (uitgestorven
hagedisachtigen), die in de rots-

formaties te bewonderen zijn.
In het noordwesten wordt het
landschap beheerst door de Great
Salt Lake Desert, één van de meest

aride woestijngebieden van de
USA en werkelijk op verscheidene plaatsen met zoutlagen bedekt. De meeste rivieren drogen er
uit; sommige bereiken het Groot-

Zoutmeer (4ooo kmz). Het zoutgehalte van dit water bedraagt

je blijft er
! (Vergelijk met het zoutgehalte van de
Noordzee: Z$%!) In dit meer
monden twee rivieren uit, de
17%. Dàt

wil

zeggen:

gemakkelijk op drijven

Bear en de Weber, die van groot

belang zijn in verband met de
voorziening in drinkwater, de
irrigatie en de nijverheid. De staat
legde op deze rivieren dammen
aan om waterreservoirs te verkrijgen. In een gebied waar het zo
weinig regent, bezit water een
goudwaarde

!

rotsmassa'svan ongeveer r oo meter

De blanke inwijking in de staat
Utah is amper r50 jaar aan gang.
Het mag dan ook verwonderlijk

dikte. Hierin komen horizontale
en verticale dwarsspleten voor,

worden genoemd, dat dit hoofdzakelijk woestijnachtig gebied een zo

Miljoenen.jaren geleden werd het

snelle ontwikkeling en opgang
kende. Zulks is voornamelijk te

ganse gebied opgetild en zo begon
het erosiewerk: het water, samen
met de verwering, sleep de spleten

danken aan de komst van de zonderlinge Mormonen, waarover wij
in de volgende bijdrage zullen uit-

die elkaar in rechte hoeken snijden.
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weiden. Nu nog beheersen de
Mormonen een groot gedeelte
van het publieke leven, al behoort
I/3 van de bevolking niet tot deze
sekte. Utah wordt om deze uitzon-

derlijke evolutie wel eens de
,,Bijenkorfstaat" genoemd. In zijn
wapenschild staat inderdaad een
bijenkorf afgebeeld met daarboven het woord ,,Industry", dat
in dit verband ,,naarstigheid"
betekent. Ongeveer de helft van
de ca r miljoen inwoners woont
in de hoofdstad Salt Lake City,

het geestelijke en

economische

centrum van de staat. Utah bekleedt én om zijn merkwaardige
geschiedenis én om zijn uitzonderlijk natuurschoon een zeer merkwaardige plaats in de grote gemeenschap.

Een stukje Rotsgebergte met
enkelehoge pieken, rijk beboste heuvelruggen, woestijnen en
een groot zoutmeer, dàt is de
staat Utah in de USA, die in

tijd van Isojaar

een onvrucht-

baar gebied in een vruchtbaar omtoverde en waar de
natuur aan de rustzoekende
moderne mens uitzonderiijke
schoonheid biedt.
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